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1 (Åben) Orienteringssag om faunapassage ved Sæby Vandmølle
Sags ID: EMN-2016-00093

Sagsbehandler: Allan Dalmark Jensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har ønsket orientering om mulighederne for at gennemføre et 

faunapassageprojekt ved stemmeværket ved Sæby Vandmølle.

Baggrunden for at gennemføre et projekt findes i medfør af Miljømålsloven, hvori at 

kommunen er forpligtiget til at arbejde for sikre passage for vandløbets dyreliv.

Projektet er omfattet af gældende plangrundlag, som er Vandområdeplan 2016-2021.

Inden for denne periode skal der findes en løsning, hvis det er teknisk muligt, og kan 

gennemføres inden for en økonomisk ramme, som Staten vurderer er 

omkostningseffektiv.

Der har igennem de sidste mange år været gennemført flere undersøgelser af 

mulighederne for at skabe en effektiv faunapassage.

Der er aktuelt 2 projektforslag i spil.

Det ene er et skitseprojekt som Sæby Sportsfisker Klub har udarbejdet sammen med 

DTU Aqua. 

Det andet projekt er udarbejdet på eget initiativ af en borger fra Sæby. Hans forældre er 

bredejere i Pindborggade.

Fordele og ulemper ved de 2 projekter er vist i Bilag 1.

Hjemlen til at gennemføre et projekt findes i Vandløbsloves § 37.

Vandløbslovens § 37.

 For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan 

vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres 

restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og 

fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen. 

 Stk. 2. Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved restaureringer. Miljø- og 

fødevareministeren kan inden for rammerne af de bevillinger, der afsættes på de 

årlige finanslove, yde tilskud til gennemførelse af restaureringsprojekter. 

 Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 kan ikke gennemføres, hvis der derved 

tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser. 

 Stk. 4. Enhver, der lider tab ved en foranstaltning som nævnt i stk. 1, har ret til 

erstatning. 

 Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om 

foranstaltninger som nævnt i stk. 1, herunder om samarbejdet mellem 
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vandløbsmyndighederne, om deres samarbejde med andre myndigheder, om 

offentlighedens medvirken og om tilskudsordningen efter stk. 2.

For at en restaureringssag kan iværksættes, skal der træffes en beslutning af 

kommunalbestyrelsen, hvor man tilkendegiver, at man vil gennemføre en sag.

Det må forventes, at der vil være modstand på gennemførelse af et projekt, og at der vil 

blive kørt klagesager imod gennemførelse af et projekt.

Det må forventes, at der vil blive rejst erstatningskrav fra beboere i området og fra 

møllejerne.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:
Til orientering

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Sammenligning af de 2 aktuelle forslag (DokID: 2222291 - EMN-2016-00093)



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 09-04-2018 16:30 Side 5 af 23

2 (Åben) Orientering om status på Giv et praj
Sags ID: EMN-2017-02934

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Giv et Praj er en gratis App til borgere, hvor de hurtigt og nemt kan komme i kontakt med 

Park & Vej. Med en smartphone i hånden, kan de give oplysninger om fejl og mangler, så

snart de lægger mærke til dem.

Opdager borgere noget, der skal udbedres, som fx huller i vejen eller ødelagte skilte, skal 

de blot have deres smartphone klar. De tager et billede af hændelsen og indtaster en kort 

beskrivelse. Herefter sender de sit praj til Park & Vej, som sørger for, at de rigtige 

personer modtager henvendelsen.

Har borgere ikke mulighed for at sende sit praj via en smartphone, kan de indberette fejl 

og mangler via frederikshavn.dk.

Status på Giv et praj

Park & Vej indførte ’Giv et praj’ i marts 2016 og har på nuværende tidspunkt modtaget 

803 praj. Se fordelingen i nedenstående skema.

Praj type Antal Typiske hændelser

Fortov og veje 453  Huller i vejen

 Ødelagte fortovsfliser

Skiltning 87  Påkørte skilte

Affald 83  Fyldte skraldepande

 Henkastet affald

Oversvømmelser 53  Tilstoppet kloakker og rendestensbrønde

Lyssignaler 12  Defekt vejbelysning

Andet 115  Snerydning og saltning

 Græsslåning

 Generelt fra rekreative områder (fx ødelagte 

broer, bænke, mm.)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til orientering.
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Beslutninger:
Til orientering.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag
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3 (Åben) Orientering om naturvejledning 2017
Sags ID: EMN-2018-00865

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park og Vej har netop taget hul på en ny sæson af naturvejledning, og det er 

derfor tid til at gøre status for naturvejledningen i 2017.

Der blev afholdt 64 naturarrangementer i 2017, hvor i alt 3.925 personer deltog. Det giver 

et gennemsnit på 61 deltagere per arrangement. Der har været en udvikling af antal 

deltagere per arrangement i de seneste par år. Det skyldes dels en tilpasning af 

arrangementer ift. publikummet, samt en øget kommunikation i pressen og på Facebook 

siden ’Naturvejledning & grønne oplevelser’. Det er positivt for naturvejledningen og 

Frederikshavn Kommune, da det viser os, at borgerne har en stor interesse for at lære 

mere om naturen og projekter i deres lokalområde. 

I 2018 byder naturvejledningen særligt på klassiske friluftsaktiviteter for både børn og 

voksne. Vi markerer også Frederikshavns 200 års jubilæum som købstad med en række 

specielle tiltag. Derudover kan et nyt hold unge se frem til nogle helt unikke 

naturoplevelser og læring med friluftsuddannelsen, Junior Ranger. Junior Ranger skaber 

med dette nye aktivitetsbårne uddannelseskoncept flere stærke unge ambassadører for 

naturen i Frederikshavn Kommune.

Naturfolderen 2018 bliver uddelt på mødet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:
Til orientering.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 09-04-2018 16:30 Side 8 af 23

4 (Åben) Orienteringspunkt - nedtagning af signalanlæg på 
Nordsøvej, Skagen
Sags ID: EMN-2017-02032

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Center for Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Signalanlægget på Nordsøvej i Skagen har igennem flere måneder være slukket i 

forbindelse med et nærved liggende byggeri og står desuden foran omfattende 

reparationer.

Anlægget er etableret i forbindelse med Hedeboskolen, som i dag er lukket. Anlægget 

ligger på den anbefalede skolevej, men stien over grunden hvor Hedeboskolen lå er 

spærret på grund af det nye byggeri.

Der har ikke været henvendelser om anlægget i den periode hvor det har været slukket.

Anlægget vil blive fjernet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:
Til orientering.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag
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5 (Åben) Koordinerede renoveringsarbejder 2018
Sags ID: EMN-2017-01590

Sagsbehandler: Johnny Andersen Elley

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer, som er sammensat 

af medarbejdere fra Frederikshavn Forsynings og Center for Park og Vej, har i 

samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede 

renoveringsarbejder i 2018.

Formålet med koordineringen er, at sikre at forsyningsselskaberne og Kommunen får 

renoveret flest mulige forsyningsnet og belægninger for de givne budgetmidler. 

Samtidig sikrer koordineringen, at renoveringerne giver færrest mulige gener for 

trafikanterne og beboerne. Renoverede veje søges friholdt for opgravninger i en 

årrække.

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret 

på meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige projektering, 

økonomiberegning og kommende driftsmeldinger, så som ledningsbrud eller 

ændringer i udviklingen af infrastrukturen kan medføre, at opgaver udskydes og/eller 

andre kommer på listen.

Som økonomisk grundlag for kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu 

kendte anlægsmidler på investeringsoversigten for 2018, ”Koordinerede 

belægningsarbejder”. 

I 2018 er der budgetteret med 10.1 mio. kr. til belægningsrenoveringer, med i beløbet 

er medregnet ca. 600.000 kr. overført fra 2017 midlerne.

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender forslag til koordinerede 

renoveringsarbejder i vejarealer.
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Beslutninger:
Til orientering.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Koordineringsfolder 2018 (DokID: 2234381 - EMN-2017-01590)



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 09-04-2018 16:30 Side 11 af 23

6 (Åben) Ny adgangsvej til Strandby Skole - Skolemarksvej
Sags ID: EMN-2017-00153

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning har omfattende kloakarbejder i den del af Strandby i nærheden 

af Strandby Skoleafdeling i år og de kommende år. Opgravningsarbejdet giver 

udfordringer i forhold til afvikling af trafikken omkring Strandby Skoleafdeling. 

I det igangværende arbejde med Skolevejsanalyse for Strandby Skoleafdeling ses en 

tydelig spidsbelastning af området omkring skolen ved skoledagens start og slutning.

På den baggrund har vi indgået en aftale med Frederikshavn Forsyning om at etablere en 

interimsvej, som kan aflast området ved skolen.

Skolevejsanalysen viser, at det giver god mening med en ny adgangsvej til skolen. Efter 

lukning af Elling og Jerup skole er der flere skolebusser, som er med til at skabe farlige 

situationer og der har været flere borgerhenvendelser om udfordringerne.

Der har løbende været dialog med skolen omkring trafikafviklingen ved skolen og 

behovet for en alternativ adgangsvej.

Skolemarksvej etableres med vejadgang fra Strandbyvej og via en vendemulighed kan 

bilisterne returnere til Strandbyvej eller køre ind på den eksisterende parkeringsplads ved 

skolen. Der bliver ikke direkte adgang til Skolevej.

Vejen skal kun benyttes af biler og busser, da der er cykelsti på den anden side af 

skolen. Vejen anlægges med 6 m. kørebane.

Der etableres stoppested til bussen samt en afsætningslomme. Herfra etableres sti til 

skolens område.

Der opsættes belysning langs vejen og stien, og på Strandbyvej fjernes det eksisterende 

helleanlæg.

Skolemarksvej anlægges under forudsætning af godkendelse fra Fredningsnævnet. Der 

er sendt en ansøgning om dispensation til at etablere vej i fredet område. Sagen 

forventes behandlet i Fredningsnævnet primo maj 2018.

Økonomiske konsekvenser:

Den nye vej etableres indenfor eksisterende bevillinger, herunder midler fra forsyningen, 

koordinerede renoveringsarbejder, midler til trafiksikkerhed samt pulje midler til strategisk 

opgradering af stoppesteder.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at Skolemarksvej udlægges 

som offentlig vej

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Oversigtsplan - Skolemarksvej (DokID: 2220408 - EMN-2017-00153)
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7 (Åben) Byggemodning Bakkevænget, Østervrå, etape II
Sags ID: EMN-2017-01149

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Byrådet afsatte på budget 2018 midler til byggemodning af yderligere 8 grunde på 

Bakkevænget i Østervrå.

Den nye stikvej anlægges med 5 m kørebane og rabat på 2 x 1,5 m. Vejen tilsluttes den 

eksisterende Bakkevænget. Vejen udlægges jfr. lokalplan SAE.B.06.06.01 som privat 

fællesvej.

Vejen etableres i foråret 2018, således at grundene kan være klar til salg midt sommer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at Bakkevænget 33 - 43 

udlægges som privat fællesvej.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Oversigtsplan - Bakkevænget (DokID: 2220435 - EMN-2017-01149)
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8 (Åben) Skagen Lystbådehavn, evaluering af tilsynet
Sags ID: EMN-2016-00278

Sagsbehandler: Anitta Falden Jensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Ved behandling af sagen ”støj på Skagen Lystbådehavn” besluttede Teknisk Udvalg på 

mødet den 12. juni 2017 at;

 Der skal være ro kl. 23, dette med virkning fra næste sæson

 At tilsynet evalueres i samarbejde med Skagen havn

Tilsynet udføres af Skagen Havn i særlig aftale.

Skagen Lystbådehavn og Skagen Havn har som opfølgning på udvalgets beslutning haft 

løbende tæt kontakt i forhold til forløbet af sæson 2017 samt initiativer til forberedelse af 

sæson 2018.

Ved den besluttede ændring skal der således fra sæson 2018 være ro kl. 23 mod 

tidligere kl. 24.

Skiltning, reglement og information er til sæson 2018 ændret i overensstemmelsen med 

ovenstående.

I konsekvens heraf fremrykkes det praktiske tilsyn - vagtens første ”natrundering” - derfor 

til kl. 23. Skagen Havn er indstillet på at løse tilsynsopgaven med den nye tidsgrænse, 

men er samtidig bekymret for, om det er praktisk gennemførligt at håndhæve. Denne 

bekymring deler Skagen Lystbådehavn jf. erfaringer fra tidligere sæsonforløb. Der er

ligeledes taget initiativer til at reducere støjen fra Havnens omgivelser og restauranter, 

således at et generelt lavere støjniveau i området kan forventes.

Kræver håndhævelsen en ekstraordinær ressource indsats, har tilsynet ikke denne 

ressource og tilsynet kan i givet fald og efter aftale med Skagen Lystbådehavn tilkøbe et 

sikrings/vagtselskab til at udføre opgaven for kommunens regning. 

Den typiske reaktionsstige ved uro er:

1. Påtale

2. Advarsel

3. Bortvisning

Administrationen foreslår, at der efter sæson 2018 gennemføres en evaluering af tilsynet 

samt håndhævelsen af, at der skal være ro kl. 23.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at der gennemføres 

evaluering af sæson 2018 som foreslået. 

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes dog således, at der ikke gives mulighed for at tilkøbe 
sikrings/vagtselskab.
Det blev på mødet oplyst, at bortvisning aldrig sker, hvis der er en sikkerhedsrisiko 
forbundet hermed.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Støj på Skagen Lystbådehavn  (DokID: 2226188 - EMN-2016-00278)

2. Evaluering af lystbådesæson 2017 (DokID: 2226173 - EMN-2016-00278)
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9 (Åben) Tilgængelighed på Grenen - Grenensporets forlængelse
Sags ID: EMN-2014-00620

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

I juni 2017 blev Skagen i Frederikshavn kommune udpeget til 

destinationsudviklingsprojekt af Dansk Kyst og Naturturisme. Skagen er valgt på 

baggrund af en række vækstindikatorer samt på baggrund af tidligere udarbejdede 

strategiplaner bl.a: 

”Potentialeplan for Skagen som international kystferieby” i 2014

”På forkant 2030 – en potentialeplan for Skagen, Frederikshavn og Sæby” i 2016 

”Ej BLÅT til pynt – liv i og på tværs af lystbådehavne og kyster i Frederikshavn 

Kommune” i 2017. 

Ambitionen er at skabe endnu mere vækst i Turisme & Oplevelsesvækstsporet ift. 

tiltrækning af flere turister, vækst inden for erhvervet samt tiltrække og understøtte 

kvalificeret arbejdskraft og øge helårsturismen.

Udpegning af Skagen som destinationsprojekt betyder endvidere, at der kan iværksættes 

et nyt vækstprojekt med henblik på at øge og styrke Skagen som international 

kystferieby.

Grenen er med dens over én mio. besøgende, den største turistattraktion i området og er 

ét af to projekter, som destinationsprojektet ønsker at understøtte og udvikle.

Grenensporets forlængelse og nye oplevelser

Grenensporet, der blev indviet i 2015, binder attraktionerne på Grenen sammen, og har 

skabt fornyet attraktion og oplevelse i området. Ambitionen er, i en fortsættelse af 

Grenensporet, at lave god adgang til selve hovedattraktionen – spidsen, hvor de to have 

mødes. 

Stien binder de tre markante bunkers sammen og skaber en spektakulær, bæredygtig og 

tilgængelig sti til glæde for de mange gæster (også familier med barnevogne, 

gangbesværede mv.) og til gavn for naturen, der i dag slides intensivt af den uregulerede 

færdsel i klitterne. I projektet er det også ambitionen at aktivere de tre bunkers, så de 

understreger oplevelsen og naturen på Grenen. Se videre i bilag 1.

Samtidig er det ambitionen at binde den seneste attraktion, Trækfuglecentret - Det Grå 

Fyr sammen, sådan at endnu flere mennesker får mulighed for at besøge og opleve Det 

grå Fyr og dens unikke formidling af trækfuglenes liv og levned.

Grenensporet vil med denne forlængelse udgøre en samlet og attraktiv rekreativ 

infrastruktur for hele Skagensområdet fra Grenensporet i nord, over kommende 
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Kløverstier i Skagens by og havn og til eksisterende cykel- og vandrestier i Skagens 

klitplantage syd for Skagen. 

Naturstyrelsen vil indgå som samarbejdsparter i projektet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at administrationen 

igangsætter den nødvendige myndighedsbehandling for projektet og afsøger fonde for 

ekstern medfinansiering.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Arkitektoplæg til Grenensporets forlængelse (DokID: 2226267 - EMN-2014-00620)



Teknisk Udvalg 2018-2021 - 09-04-2018 16:30 Side 18 af 23

10 (Åben) Godkendelse af vedtægter for foreningen for Ålbæk Havn 
af 1991
Sags ID: EMN-2018-00992

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU/BR

Sagsfremstilling
Foreningen for Ålbæk Havn af 1991 fremsender reviderede vedtægter til Frederikshavn 

Kommunes godkendelse.

Jf. foreningens nuværende vedtægter kræver vedtægtsændringer godkendelse af 

Frederikshavn Kommune.

Reviderede samt gamle vedtægter vedlægges sagsfremstillingen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler byrådet, at godkende 

vedtægterne for foreningen Ålbæk Havn af 1991.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Gamle vedtægter for foreningen Ålbæk Havn af 1991 (DokID: 2236434 - EMN-2018-00992)

2. Nye vedtægter for foreningen Ålbæk Havn af 1991 (DokID: 2236431 - EMN-2018-00992)
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11 (Åben) Evaluering af Vild med Vand udvalg og aktiviteter i 
lystbådehavnene
Sags ID: EMN-2016-00873

Sagsbehandler: Simone Louise Jensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Den 1. februar 2016 besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte et projekt omkring 

lystbådehavne og kyster med fokus på blå potentialer, udfordringer og muligheder langs 

den 100 km kystlinje i Frederikshavn kommune.

Projektet Ej BLÅT til pynt – liv langs 100 km kystlinje blev afsluttet ultimo 2016 med en 

rapport, hvor en række anbefalinger pegede på forskellige tiltag, der kunne bidrage til at 

indfri potentialet i kommunens blå beliggenhed. Både i forhold til at øge turismen og i 

forhold til at få endnu flere til at bosætte sig i Frederikshavn kommune.

På baggrund af projektets anbefalinger besluttede Teknisk Udvalg i december 2016 at 

afsætte 10.000 kr. fra dispositionspuljen til hver af de lystbådehavne, der nedsatte et 

bredt sammensat ”Vild med Vand” udvalg.

Formålet var, igennem samarbejder på tværs af aktører, klubber og foreninger, at lave 

aktiviteter i lystbådehavnene, der kunne åbne op og få flere til at besøge og bruge 

havnene.  

Midlerne kunne tildeles én gang pr. lystbådehavn inden udgangen af 2017. 

I ansøgningerne forpligtede ”Vild med Vand” udvalgene sig til at evaluere afholdte 

aktiviteter og arrangementer efter udbetaling af de 10.000 kr.

Ejendomscenteret har siden modtaget evalueringsskemaer fra de fem lystbådehavne, 

som oprettede et ”Vild med Vand” udvalg - og hver fik tildelt 10.000 kr. til blå aktiviteter. 

Herunder følger en opsamling på Evalueringsskemaerne, der også er vedlagt som bilag 

til dette punkt.

Evaluering af aktiviteter i lystbådehavnene:

Fem lystbådehavne etablerede et bredt sammensat ”Vild med Vand” udvalg:

Frederikshavn Marina, Rønnerhavnen, Sæby Havn, Voerså Fiskerleje og Ålbæk Havn.

Aktiviteter og oplevelser i havnene

Alle fem lystbådehavne har afholdt Havnens Dag den 10. juni 2017, som bl.a. bød på 

følgende aktiviteter og et stort fremmøde i havnene:

 Bådture i joller, kajakker, sejlbåde

 Konkurrencer for børn

 Besøg hos vinterbadere

 Stand Up Paddle (SUP)

 Krabbevæddeløb

 Bådudstilling
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 Børn blev certificerede Minimatroser

 Øvelse med redningshelikopter

 Kræmmermarked

 Smagsprøver i butikker og gratis is

 Dykkere i havnen

 Børn kunne sende flaskeposter

 Bassin med fisk 

 Åben sauna og koldvandsbad

 Undervandsjagt

Aktiviteter ud over Havnens Dag:

 Sejlerskole for voksne (et tilbud der fortsat eksisterer) i Frederikshavn Marina

 Introforløb til børn og unge, der vil lære at sejle. Afholdt hver fredag i juni og 

august 2017 i Frederikshavn Marina

 Krabbeklub i Ålbæk Havn

Udbytte af afholdte aktiviteter og arrangementer

Havnene oplever generelt mere interesse for havnelivet efter afholdelse af Havnens Dag, 

og at medieomtalen, i den forbindelse, har været med til at gøre havnene mere synlige i 

lokalområderne. Flere havne peger på, at de har fået mange positive tilbagemeldinger fra 

private og foreninger.

Inspireret af samarbejde i ”Vild med Vand” udvalgene har flere foreninger etableret 

samarbejder på tværs. Eksempelvis er Undervandsjagt rykket sammen med 

Frederikshavn Sportsdykker Klub og kan nu tilbyde både undervandsjagt og dykning.

I Voerså var Havnens Dag grobund for opstart af en Kajakklub, der nu er stiftet med ca. 

40 medlemmer.

I Rønnerhavnen peger udvalget på, at samarbejdet mellem klubber og foreninger på 

havnen er blevet styrket efter oprettelsen af ”Vild med Vand” udvalget, og at samarbejdet 

fortsætter fremadrettet blandt andet i forbindelse afholdelse af Havnens dag i 2018.

Havnekontoret i Sæby laver udstilling i samarbejde med Kystmuseet vedrørende Sæby 

Havns udvikling og foreningerne i Sæby Havn er gået sammen omkring ambitionen om et 

”Vandsportens Hus”. Her har projektgruppen ansøgt om - og modtaget midler til udvikling 

af idé og koncept fra Folkeoplysningsudvalget. Projektgruppen er nu i gang med 

konceptudvikling og ser på muligheden for at søge eksterne fondsmidler.

Planer om at gennemføre aktiviteter i 2018

Havnene har hver især planer om at udnytte den positive opmærksomhed, de oplever i 

forlængelse af de aktiviteter, der blev afholdt i havnene i 2017. 

I Frederikshavn Marina vil man fortsætte succesen med sejlerskole for voksne, og 

ungdomsafdelingen vil arbejde videre på at stable et samarbejde på benene med 

Strandby Sejlklub for flere fælles træningsaktiviteter på tværs. 

I Ålbæk Havn vil man arbejde videre med et Åben Båd arrangement, sejlture med Junior 

Sejlklubben og arrangere en kapsejllads med Bådelaget. 
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I Rønnerhavnen er programmet for Havnens Dag for 2018 ved at være på plads blandt 

andet med deltagelse af MARTEC, Brandvæsnet, opstilling af et Sørøverskib (en stor 

hoppeborg) og sejllads for de børn, som ønsker sig at blive certificerede Minimatroser. 

Rønnerhavnen planlægger også fælles Sankt Hans på havnen - og Sportsdykkerne vil 

sammen med Undervandsjagt lave et arrangement i andet halvår af 2018. 

Evalueringsskemaerne er vedlagt som bilag til dette punkt, hvor hver havn mere 

uddybende redegør for sine aktiviteter.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg tager orienteringen omkring evaluering 

af Vild med Vand udvalg og aktiviteter i lystbådehavnene til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen til efterretning.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Evaluering Vild med Vand (DokID: 2222674 - EMN-2016-00873)
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12 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2017
Sags ID: EMN-2018-00522

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede 

regnskab 2017 samt overførslerne i april 2018.

Teknisk Udvalg skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget 

område.

Regnskabsresultatet for Teknisk Udvalgs område

 Driftsbevillingen viste et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne, 

som udgjorde en gæld 1,4 mio. kr. således et mindre forbrug på 1,3 mio. kr.

 Anlægsbevillingen viste et mindre forbrug på 11,7 mio. kr.

Overførsel, drift

Direktøren indstiller overførsel af et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. til 2018 direkte til drift 

og et merforbrug på 0,8 mio. kr. til bankbøgerne. Nettovirkningen af dette er et samlet 

merforbrug på 0,2 mio. kr.

Direktøren indstiller efterladelse af et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. for vintertjenesten, 

der ikke er omfattet af overførselsadgangen.

Overførsel, anlæg

I henhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering kan der overføres et mindre 

forbrug på 12,6 mio. kr.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at

 regnskabsresultatet for 2017 for Teknisk Udvalgs drifts- og anlægsbevillinger 

samt årsberetning tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og 

byrådet

 mindre forbrug på 1.445.369 kr. vedrørende vintertjeneste som er uden for 

overførselsadgangen. Mindre forbruget tillægges kassen

 der overføres et merforbrug vedrørende driftsbevillingerne på 164.930 kr. heraf et 

mindre forbrug på 664.276 kr. samt et merforbrug til bankbøgerne på 829.206 kr.

 afsluttede projekter efterlades og finansieres af kassen med et merforbrug på 

856.577 kr. 

 der overføres et mindre forbrug vedrørende anlægsbevillingerne på 12.596.437 

kr. heraf 3.232.334 kr. uden forbrugsmulighed

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Bent H. Pedersen(A)

Bilag

1. Teknisk Udvalg - Regnskab 2017 (DokID: 2209688 - EMN-2018-00522)

2. Teknisk Udvalg drift ØKD Skabelon - Regnskab 2017 (DokID: 2222528 - EMN-2018-00522)

3. Teknisk Udvalg ØKD Anlæg - Regnskab 2017 Til direktionen 20-03-2018 (DokID: 2222577 - EMN-2018-

00522)
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Notat

Sammenligning af de 2 aktuelle skitseforslag.

Dato: 20. marts 2018

Der er 2 løsningforslag der er i spil til en løsning af faunaspærringen ved Sæby 

vandmølle.

Det ene er en opstrøms løsning på sydsiden af mølle-søen og det andet en løsning på 

nordsiden af mølle-søen der er både opstrøms og nedstrøms stemmeværket.

Forslag 1.

Forslag 1 er udarbejdet af den lokale Sportsfisker-klub i samarbejde med Jan Nielsen 

som er fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua i Silkeborg. 

Visualisering af stryg-løsning. Udarbejdet af Helge Bjørn.

Sagsnummer: EMN-2016-00093

DokId: 2215728

Forfatter:

Allan Dalmark Jensen
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Forslag 2.

Forslag 2 er udarbejdet af Morten Haugaard Thomsen som er lokal beboer i området 

ved mølle-søen.

Visualisering af Stryg-løsning. Morten Haugaard Thomsen.

Strækning af åen der påvirkes, anlægsmæssigt og ved ændring af vandstand.

Forslag1 blå streg. Forslag 2 gul streg.



Side3/3
Fordele og ulemper ved de 2 forslag er vurderet i nedenstående skema.

Forslag 1 Forslag 2 Bemærkninger

Passage for fauna Bedst Der er muligheder for tab af yngel i mølle-sø

Kulturhistorie Bedst Umiddelbart vurderet. Kulturstyrelsen og 

Museet ikke hørt om Forslag 2.

Risiko for 

sætningsskader

Bedst Der er større afstand til huse og forskellen i 

vandspejl er mindre.

Fornødne 

tilladelser

Bedst Det skyldes at det vil være sværere at tage 

hensyn ti l Kulturhistorien.

Økonomi Bedst Det vurderes at der kan etableres møllesø 

med svagere spuns da der er mindre risiko 

for sætningsskader. Det bemærkes at der er 

stor usikkerhed på dette punkt til der 

foreligger et detailleret projekt.

Klimasikring Bedst Store afstrømninger kan bedre afledes i 

Forslag 1 da der er mere plads i stryget. 

Derudover er der mere plads under broen 

nedenfor.

Lodsejerindstilling Meget modstand Mindre modstand Bredejerne i Pindborggade berøres mindre. 

Der er kun mølleejerne og kommunen der er 

lodsejere på Forslag 2

Klager Flest Færrest Bredejere i Pindborggade berøres mindre.

Sandsynligvis klager fra 

interesseorganisationer.

Erstatninger samme samme Meget uvist. Det vises ikke om kommunen 

kan dømmes til erstatning for tabt 

ejendomsværdi.

Møllesø Konstant Varierende 

vandspejl 

Forslag 1 kræver pumpeløsning

Driftsomkostninger flest færrest På grund af udgifter til drift af pumpe.
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Sag EMN-2018-01590

Dok. 2218352

KOORDINEREDE 

RENOVERINGSARBEJDER 

2018
Præsentation, kortoversigt og information om de koordinerede 

projekter og større renoveringsopgaver.

Koordineret renovering 

Saltebakken, Frederikshavn
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Forslag til koordinerede 
renoveringsarbejder i 2018

Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har i 

samarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til 

koordinerede renoveringsarbejder i 2018.

Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret på 
meget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige projektering, 
økonomiberegning og kommende driftsmeldinger - så som ledningsbrud eller ændringer i 
udviklingen af infrastrukturen samt den endelige projektering og økonomiberegning - kan 
medføre, at opgaver udskydes og/eller at andre kommer på listen. 

Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendte 
anlægsmidler på investeringsoversigten for 2018. Der er budgetteret med 10,1 mio. kr. til 
belægningsrenoveringer i 2018, med i beløbet er også medregnet ca. 600.000 overført fra 
2017 midlerne. Anlægsmidlerne anvendes både til de i denne folder angivne 
renoveringsarbejder samt øvrige fortovs og asfaltarbejder.

Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.

Godkendt af Teknisk Udvalg: | Opsætning: Park & Vej | Tryk: Park & Vej
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Oversigtskort over renoveringsarbejder i 

Frederikshavn Kommune
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Projekter i Skagen 2018

1. Jens Vævers Vej Renovering af kloakledninger, vandledning og fortove

2. Lars Kruses Vej Renovering af vandledning (udsat fra 2017)

3. Lochersvej Renovering af vandledning (udsat fra 2017)

4. Skarpæsvej 
Renovering af kloakledninger, vandledning, fortove og evt. 

kantsten

5. Strandstien Renovering af vandledning (udsat fra 2017)

6. Østerbyvej 
Renovering af vandledning. Renovering af fortov fra nr. 42 til 

Østre Strandvej (fortsat fra 2017)
7. Østerled Renovering af vandledning (udsat fra 2017)

8. Østerlågen
Renovering af vandledning og evt. nye fortovsfliser hvis 

vandledning i fortov (udsat fra 2017)

Nyt forløb af cykelsti på Hvidefyrvej, Skagen 2017.
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Oversigtskort Skagen
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Projekter i Frederikshavn 2018

1. Abildvej Renovering af fjernvarme

2. Agervej Renovering af kloak samt nye materialer til fortove

3. Agnethevej Renovering af kloakledninger

4. Bülowsvej Renovering af kloak samt ny overflade (udsat fra 2017)

5. Enghavevej
Renovering af kloak, fjernvarme, kantsten og fortove (udsat 

fra 2017)

6. Hans Tausens Vej Fjernvarmerenovering

7. Kastanievej Fjernvarmerenovering

8. Konsul Cloos Vej
Renovering af kloak, fjernvarme, vand, kantsten og fortove 

(udsat fra 2017)

9. Kragholmen Spildevandstrykledning til havneudvidelsen

10. Kærvej Fjernvarmerenovering

11. Langerak Spildevandstrykledning til havneudvidelsen

12. L.P.Houmøllersvej Kantstens- og fortovsrenovering (forsættelse fra 2017)

13. Lundevej Kloak, kantsten og fortovsrenovering

14. Møllehus Alle´ Kantstens- og fortovsrenovering (forsættelse fra 2017)

15. Niels Juels Vej Fjernvarmerenovering og cykelsti

16. Nordhavnsvej Spildevandstrykledning til havneudvidelsen

17. Ny adgangsvej (forlængelse af 
Nordhavnsvej) Spildevandstrykledning til havneudvidelsen

18. Rimmens alle´ Fjernvarmerenovering

19. Råholtvej Fjernvarmerenovering
20. Sandholm Spildevandstrykledning til havneudvidelsen

21. Skolemarksvej Ny adgangsvej til Strandby Skole
22. Solbakkevej Fjernvarmerenovering

23. Stenbakkevej
Renovering af kloak, vand, vand, kantsten og fortove (udsat 

fra 2017)
24. Åvænget Fjernvarmerenovering

       Gærumvej Udskydes til 2019

Lednings- og belægningsrenovering, Frederikshavn 2017.
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Oversigtskort Frederikshavn
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Projekter i Sæby 2018

1. Blomstervænget 1-13, 2-20
Renovering af fjernvarmeledninger. Østervrå 

Varmeværk (fortsat fra 2017)

2. Chr. Pedersensvej
Renovering af vejbelysning og nyt fortov i vestlige 

side (udsat fra 2017)

3. Hjulmagervej, 1-19, 21-39, 41-59 Renovering af fjernvarmeledninger (udsat fra 2017)

4. Højlundsvej 1-19, 21-39 Renovering af vandledninger

5. Sdr. Ringvej Renovering af vejbelysning

6. Stygge Krumpens Vej Renovering af fjernvarmeledninger

7. Sæbygårdparken, 1-21, 2-30B, 
23-35, 32-58B, 51-63, 79-91 Renovering af fjernvarmeledninger

8. Karetmagervej Renovering af fjernvarmeledninger

Vejrenovering, Sæby.
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Oversigtskort Sæby- og Østervrå
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Klimasikring af veje

I forbindelse med skitse- og detailprojekteringen tænkes de nye ideer vedr. klimasikring ind i 

projekteringen således, at der foretages bortledning af overfladevand på den mest 

hensigtsmæssige måde hvor dette er muligt og i overensstemmelse med Miljømyndighedernes 

godkendelser.

Vejafvandingen på de fleste veje i Skagen er konstrueret på den måde, at vejvandet skal bortledes 

via rendestensbrønde til sivedræn, der er beliggende under vejbelægningen. Denne metode har 

vist sig, at være problematisk specielt i forbindelse med efterårets store regnmængder. Det 

betyder, at der på flere veje står vand på kørebanerne længe efter regnvejrsperioden.

Ved den forestående etablering af separat kloakledninger bliver det muligt at tilkoble 

rendestensbrøndene direkte til den nye regnvandsledning som så kan aflede vandet direkte til 

recipienten.

I år op forsætter separatkloakeringen i Skagen på bl.a. Jens Vævers Vej m.fl. 

I Frederikshavn arbejdes der på at finde et alternativ på Bülow svej og Konsul Cloos Vej til en 

traditionel vej med rendestensbrønde i begge sider. I den forbindelse skal der også koordineres 

med Frederikshavn Boligforenings forestående nedrivnings- og renoveringsarbejde på vejene.

Eksempel, Nordsøvej jan. 2015



12

Større fokus på udbredelse af 
kendskabet til gældende 
regler for udførelse af 
ledningsarbejder i veje virker.

I 2013 blev der sat fokus på udbredelse af kendskabet til de gældende regler for udførelse af 

ledningsarbejder også kaldet ”Ledningspakken”. Formålet med dette var, at forbedre kvaliteten af 

de udførte opgravninger og retableringer således, at skader i form af ujævnheder, sætninger, 

revner m.v. samt ekstra slidtage på vejanlæggene undgås. Dette arbejde er blevet fortsat i både 

2014, 2015 og 2016.

Det kan stadig konstateres, at kvaliteten af renoveringsarbejderne er blevet forbedret på baggrund 

af tilsyn og den dialog Park & Vej foretager i forbindelse med opgravningerne og retableringerne.

I oktober 2017 er ”Håndbog for retablering af veje og belægninger” revideret, efter de erfaringer og 

behov vi har registeret ved tilsyn på de ca. 1.000 opgravningstilladelser der hvert år gives.
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Faser i projektkoordineringen
Grove projektbeskrivelser

Projekterne starter med grove projektbeskrivelser som kan være ønsker om forbedringer eller 

udvidelser af enten kørebane, fortov, cykelsti, forbedring af kloakeringen, varme eller 

vandforsyningen eller ønsker om ny byggemodning.

Det undersøges ved koordineringsmøderne, hvilke forsyningsejere der har ønsker om at indgå et 

fælles projekt om renoveringer. På baggrund af disse meldinger kan man begynde at arbejde på 

idéer om, hvordan projektet skal se ud og lave prisoverslag ud fra nøgletal.

Skitseprojektering

Skitseprojekteringen går mere i dybden med fastlæggelse af opgaven, og omfanget af selve 

renoveringsarbejdet fastlægges. Der kan på baggrund af dette laves bedre prisoverslag.

Detailprojektering

Detailprojektering planlægger projektudførelsen i detaljer. Der indsamles oplysninger om lednings-

og kabelplaceringer i marken, ligesom der foretages diverse opmålinger, som ligger til grund for 

beregninger og det endelige projekt.
Med et detailprojekteret projekt kan der udarbejdes prisoverslag, som med uforudsigelige udgifter 

indregnet, giver det bedste økonomigrundlag for budgettering.

Kontrol af udlagt asfalt
Kontrol af lagtykkelse på asfaltbelægning

I tvivlstilfælde er den traditionelle måde at kontrollere, at der er udlagt det i projektet beskrevne 

asfaltlag at få foretaget kerneboreprøver. For at forsøge at skabe et bedre billede vil der i år blive 

lavet et forsøg på udvalgte strækninger med georadar. Georadaren monteres efter et køretøj og 

fungere med elektroniske pulstog som sendes ned i underlaget og refleksionen registres af en 

antenne. Metoden kræver således ikke at der laves huller i den nye belægning.
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Til orientering
Koordinering af renoveringsopgaver i Frederikshavn Kommune

Der er nedsat en koordineringsgruppe i Frederikshavn Kommune, som sørger for koordinering af 

renoveringsopgaver i vejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’. Gruppen er sammensat af 

medarbejdere fra de kommunale Forsyningsselskaber og Park & Vej. 

Så vidt muligt koordineres alle projekter og renoveringsopgaver på baggrund af udmeldingerne 

fra de enkelte forsyninger. Gruppen forsøger at indsamle renoveringsønsker for nærværende og 

kommende år. Renoverede veje søges friholdt for opgravning i en årrække - målsætningen er 

minimum 10 år.

Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejere til de nødvendige møder, og gruppen sørger også 

for bearbejdning af de relevante data.

Den nye ”Lov om offentlige veje m.v.”

Den nye vejlov af 1. juli 2015 angiver, at den der planlægger at ansøge om tilladelse til at foretage 

forandringer, herunder opgravninger m.v. på en offentlig vejs areal, så tidligt som muligt skal drøfte 

det planlagte arbejde med andre graveaktører med henblik på, at undersøge om flere

gravearbejder kan koordineres. 

Dette sikrer at der sker en yderligere koordinering når selve arbejdet opstartes.

Fleksibel liste

Listen over årets renoverings- og anlægsopgaver er lavet på basis af de på nuværende tidspunkt 

kendte renoveringsbehov. Det vil sige, at projekterne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på 

listen.

Derfor kan der ske ændringer, når de enkelte projekter bearbejdes og detail-projekteres.

Listen er altså fleksibel eller foreløbig - forstået på den måde, at der i løbet af året kan ske 

ændringer. Desuden kan ydre betingelser spille ind - f.eks. kan økonomi, vejrforhold og lignende 

også føre til ændringer af listen.

De involverede parter har pligt til at informere hinanden, hvis der sker ændringer ved nogle af 

projekterne.

Koordinerede projekter kan starte på mange måder. Nogen 

gange pga. konkrete mangler i lednings- eller vejnettet, andre 

gangen pga. henvendelser fra borgere.



15

Medlemmer af 

koordineringsgruppen

Park & Vej Telefon nr.:

Johnny Andersen Elley 98456310

Kim Thirup 98456309

Frederikshavn Elnet A/S

Per Olesen 51632912

Frederikshavn Varme A/S

Kim Arp 51633130

Jes Vad Thomsen 51633122

Frederikshavn Vand A/S

Jørgen Hermann 51633113

Frederikshavn Spildevand A/S

Malene Søndergaard 51633052

Halfdan Bøgh 51633055

+ eventuelle eksterne forsyningsejere.
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Dagsordenpunkt

Støj på Skagen Lystbådehavn 

Sags-ID: EMN-2016-00278

Sagsbehandler: Anitta Falden Jensen 

Ansvarligt center: EJDC

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Flemming Rasmussen ønsker dette punkt behandlet på Teknisk 

Udvalgs møde.

Opstramning af administrationen ang. støj og uro i den kommunale lystbådehavn 

i Skagen mhp. at genskabe ro og orden på lystbådehavnen.

Begrundelse:

Jeg har i forbindelse med debatten om støj belastningen i Skagen fået 

henvendelser om at der også er problemer med meget støjende adfærd på 

bådene i lystbådehavnen i Skagen.

Dansk folkeparti ønsker at der rettes op på forholdene og at TU får en 

redegørelse om grunden til den uheldige udvikling.

Skagen Lystbådehavn har i bilag redegjort for daglig praksis og erfaringer med 

støj. Skagen lystbådehavn har endnu ikke modtaget klager om støj fra bådene 

men derimod klager fra sejlende gæster om støj fra omkringliggende områder.

Center for Teknik og Miljø arbejder sideløbende i regi Plan- og Miljøudvalget med 

beskrive et arbejdsgrundlag for den generelle kontrolindsats i Skagen, afdække 

muligheder for støjmåling, registrering og dokumentation, sanktionsmuligheder 

osv.



Indstilling

Til drøftelse 

Beslutninger

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 12-06-2017

Udvalget besluttede følgende:

1. At der skal være ro kl. 23, dette med virkning fra næste sæson.
2. At tilsynet evalueres i samarbejde med Skagen Havn

Pia Karlsen kan ikke tiltræde beslutningen omkring ro kl. 23.

Fraværende: Karl Falden (A), Peter E. Nielsen (C)

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet
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Skagen Havn 

Havnevagtvej 30 

Postbox 140 

DK-9990 Skagen 

www.skagenhavn.dk 

EVALUERING AF LYSTBÅDESÆSONEN 2017  

Deltagere: Anita Falden Jensen (AFJ), Mikal Nielsen (MN)  

Dato: 6. november 2017 

Referat: Mikal Nielsen 

Der er fra begge sider enighed om at samarbejdet har fungeret fint sæsonen 

igennem, og der generelt har været en god dialog både overordnet og i det 

daglige. 

Varetagelsen af havneopsynet 

Havneopsynet har også i den forgangne sæson fungeret fint.  

Muligheden for at lave faste tidspunkter for opsyn om natten blev bragt op af 

AFJ, dette forslag drøftes nærmere inden opstart af sæsonen 2018. 

Det har været en styrkelse af samarbejdet og havneopsynet, at der inden sæson 

opstart var lavet procedure for varetagelse af havneopsynet. Både proceduren 

for serviceassistenterne og for havneassistenterne evalueres inden sæsonstart 

2018.  

AFJ ser den daglige dialog som en vigtig del af samarbejdet, og derfor er det 

stadig vigtigt at den vagthavende havneassistent kigger forbi lystbådehavnens 

kontor dagligt.  

Lystbådesæsonen 2018 

Der er fra flere havneassisteres side givet udtryk for at det vil styrke 

samarbejdet, hvis der blev afholdt et sæsonopstartsmøde mellem 

havneassistenterne og lystbådehavnens medarbejdere forud for hver 

lystbådesæson.  

Der er enighed om at det er noget vi bør gøre, og at der forud for sæsonstart 

2018 skal afholdes et opstartsmøde.   

Havneopsynet i 2018 vil stadig blive udført med udgangspunkt i de procedurer 

som blev indført i 2017.   

    



 

 

Side2/2 

 

 

AFJ oplyste at der fra 2018 skal der være ro i og omkring lystbådehavnen kl. 23, 

og det vil givetvis kræve en ekstra indsats at håndhæve dette. Der vil på 

opstartsmødet være fokus på ændringen. 
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Tilgængelighed på Grenen
Den østlige del af stiprojektet Grenensporet

UHTP Arkitekter 
Marts 2018



2

Notat d. 13.03.2018
LLS/SH/UHTP

Tilgængelighed på Grenen
- Den østlige del af stiprojektet Grenensporet 

Notatet er et idé- og skitsemæssigt oplæg som grundlaget for udarbejdelse 
af et projekt, der har til hovedformål at anlægge et sammenhængende natur- 
og miljøvenligt stiforløb med den højeste grad af tilgængelighed, og som 
dermed sikrer alle mennesker muligheden for at opleve Grenen og Grenens 
yderste spids - stedet hvor de to have mødes.
 
En overordnet ambition i tilgængelighedsprojektet, som i øvrigt er en del af 
det samlede projekt “Grenensporet”, er etablering af den sammenhængende 
stirute, der med start i hjørnet af den østligste p-plads, passerer en række 
attraktioner, ”nedslagspunkter” som de tre bunkers, Det Grå Fyr og Skagen 
Fuglestation og som slutter ved rutens start - ved p-pladsen.
 
Grenen besøges hvert år af ca en million mennesker. Det gør stedet til Dan-
marks mest besøgte naturattraktion.

Projektets tre hovedoverskrifter er: 

• Helhedsplan 
• Bæredygtighed 
• Tilgængelighed 

På siderne 5, 6 og 7 vises skitseoplægget til projektet i form af en oversigtsplan med 
tilhørende beskrivelse af hovedtrækkene i den landskabelige linieføring af stiforløbet. 
Oversigtsplanen er gengivet i to udgaver - henholdsvis indtegnet på et luftfoto og på 
et kotekort. 

Til oversigtsplanen hører en beskrivelse af de delstrækninger, der forbinder stirutens 
særlige interessepunkter, dvs. ”nedslagspunkter”, samt en beskrivelse af punkterne. 
Der vises eksempler på en række forskellige faste belægningstyper, som muliggør 
tilgængelighed for alle. Endelig redegøres der kortfattet for de anlægsmæssige og 
driftsmæssige fordele og ulemper ved de enkelte belægningstyper. 
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Baggrunden for projektet 

Grenen har ligesom hele Skagen-området gennem tiden haft forskellige udtryk - både 
landskabsmæssigt og brugsmæssigt. Det er ikke meget mere end godt 100 år siden, 
at rejsen til Skagen foregik med hestevogn ad stranden eller med skib via Kattegat.
Anlæg fra Grenens storhedstid som ”rekreationsområde” med badehotel, landingsbane 
og tennisbaner er gennem fredningen, der blev gennemført i 2007, afløst af en ”re-
nere” natur, hvor man kan opleve det yngste klit- og hedelandskab i Nordeuropa. 

Grenen er som tidligere nævnt Danmarks mest besøgte turistattraktion med hensyn 
til natur. De turistmæssige faciliteter består i dag af en række meget store p-arealer, 
en servicebygning med infohus, kiosk og toiletter. Desuden er der to museer: et kun-
stmuseum og et bunkermuseum. Endelig er der Sandormen, en traktor med en ”an-
hænger-bus”, der i højsæsonen transporterer gæster, der ikke ønsker at gå - eller ikke 
kan gå - ud til selve spidsen af Grenen.

I 2008 blev Kunstmuseet renoveret og der blev skabt nye klitdannelser, befæstede 
stier frem til museet og en befæstet pladsdannelse omkring servicebygningen. Det 
næste større tiltag blev gjort i 2015, hvor Grenensporet blev indviet. Det betød, at 
områdets natur og områdets faste anlæg som Det Grå Fyr med Fuglestation Skagen, 
Vippefyret og Skagen Odde Naturcenter blev gjort tilgængelige og bundet sammen i 
et fælles stisystem. En af stierne blev særligt tilgængelig-venlig, så kørestolsbrugere, 
gangbesværede, familier med barnevogne m.m. fik en ordentlig adgang til den 
enestående natur i Grenens bagland.

Et ”hovedgreb”

Trods de nævnte tiltag, der er gjort for at beskytte og forskønne naturen og for at 
gøre området mere tilgængeligt, savner man fortsat et egentligt ”hovedgreb” i forhold 
til adgangen til områdets primære attraktion, som er selve spidsen af Grenen samt i 
forhold til sammenhængen mellem de tre bunkers, der også er en attraktion i sig selv. 

De mange stier -både anlagte og trampede - går ofte på kryds og tværs gennem klit-
terne, hvor de i øvrigt slider unødigt meget på beplantningen. Samtidig er det som 
gæst uklart, hvor og hvordan man orienterer sig på de store p-arealer i forhold til det 
at finde frem til de steder, man gerne vil opleve i området. 

Kompasbunkeren     

Regulære flise- og chaussee-stens belagte stier fører som nævnt fra p-arealerne op til 
Kunstmuseet. Men det punkt, der umiddelbart tiltrækker de fleste besøgende, er om-
rådets naturlige og højest beliggende udsigtspunkt, Kompasbunkeren, som ligger ca 8 
meter højere end p-pladsen. Adgangen til Kompasbunkeren sker ad forskellige sand-
stier. Dels ad anlagte stier, dels ad trampede stier, såkaldte ”elefantstier”, der snor sig 
på kryds og tværs fra det nord-østligste hjørne af den østlige p-plads op til bunkeren.
 
Navnet Kompasbunkeren skyldes, at der i den faste belægning omkring den i øvrigt 
tilsandede bunker, er nedfældet en stor kompas-figur. Fra toppen af Kompasbunkeren 
er der som nævnt en storslået udsigt, der gør dette sted til den attraktion man først 
vil opleve på en gåtur ud mod Grenens spids - eller på en gåtur rundt i hele området. 
Det er adgangen til udsigten og overblikket, som denne del af projektet Grenensporet 
blandt andet vil fokusere på. Det indebærer en løsning, der sikrer tilgængelighed for 
gangbesværede, kørestolsbrugere og familier med barnevogne og små børn. Samtidig 
med at hensynet til oplevelsen og beskyttelsen af naturen prioriteres højt. 
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Forbindelsen fra p-pladsen op til Kompasbunkeren 

Forbindelsen skal ud fra de ovennævnte hensyn gøres synlig og indbydende og med 
en fast belægning være den entydige, naturlige adgang til bunkeren. Den faste 
belægning vil sammen med sløjfning af ”sekundære”/trampede stier sikre de omkring-
liggende klitter mod yderligere erosion.
 
Den videre stiføring frem til den yderste bunker, den såkaldte ”Zimmer frei”- bunker, 
og dermed frem til overgangsområdet, hvor terrænet ændres fra klitområde til sand-
strand, befæstes med samme materiale som stien til Kompasbunkeren. 
Fra ”Zimmer frei”- bunkeren kan man ad sandstranden gå videre ud mod spidsen af 
Grenen eller man kan dreje af mod syd og gå ned mod ”Udsigtsbunkeren”, som ligger 
tæt på Kattegat.
 
Fra området med ”Udsigtsbunkeren” anlægges mod syd en relativt smal, befæstet og 
dermed handicapvenlig sti ”på kanten” af stranden, som i øvrigt her er meget stenet. 
Stien fører frem til Det Grå Fyr, Skagen Fuglestation og caféen i fyret. 
Fra Det Grå Fyr kan den eksisterende og til tider ret belastede fællessti langs Fyrvej 
suppleres med en sti, der som en del af Grenensporet fører retur til p-pladsen med 
servicefaciliteterne.   

En eksisterende sti med fast belægning
 
Ud over de tidligere nævnte stier, der fører op til Kunstmuseet, er der kun en en-
kelt befæstet - og dermed handicapvenlig sti i området. Det drejer sig om en sti, der 
måske noget umotiveret, fører fra den østligste p-plads ud mod Kattegat, men uden 
mulighed for videre adgang herfra til stranden for handicappede og gangbesværede.
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På siderne 5 og 6 er det foreslåede stiforløb med fast belægning indtegnet på hen-
holdsvis et luftfoto (side 5) og et kotekort (side 6). Som det fremgår af skitsen pas-
serer stien med sine delstrækninger de vigtigste ”nedslagspunkter” i området.
  
Delstrækning 1-2 med fast belægning og med hældninger, der sikrer tilgængelighed 
for alle, fører stien fra parkeringspladsens nordøstligste hjørne (punkt 1) op til punkt 
2 - stedet hvor stien deler sig i to. ”Almindeligt” gående drejer af mod højre og tag-
er den relativt stejle strækning 2-3 op til ”Kompasbunkeren”, punkt 3, som er det 
første udsigtspunkt på ruten. Mindre ”mobile” besøgende - bevægelseshæmmede, 
barnevogne og klapvogne m.m., drejer ikke af mod højre, men fortsætter mod nord-
øst og kommer ad delstrækning 2-4 frem til Drachmanns Grav, punkt 4. 

Delstrækning 3-4-5 fører fra ”Kompasbunkeren” og Drachmanns Grav frem mod 
”Zimmer Frei” – bunkeren. Denne strækning anlægges med en hældning, der sikrer 
tilgængelighed for alle (max. 0,5 m stigning over en strækning på 12,5 m).
Ved ”Zimmer Frei”- bunkeren kan man fortsætte ad stranden ud mod spidsen af 
Grenen eller, man kan dreje af mod øst og syd og fortsætte ad Grenensporet med ret-
ning mod Det Grå Fyr.

Delstrækning 5-6 anlægges med en hældning, der sikrer tilgængelighed for alle frem 
til ”Udsigtsbunkeren”, punkt 6. 

Delstrækning 6-7 anlægges med fast belægning umiddelbart inden for ”kanten”, der 
skiller klitlandskabet fra sten- og sandstranden. Ca 100 meter syd for punkt 6 er der 
via en eksisterende sti med fast belægning mulighed for at afkorte ture og søge over 
til parkeringspladsen mod vest. Fortsætter man derimod mod syd kommer man frem 
til Det Grå Fyr, punkt 7, med mulighed for besøg i caféen og besøg i selve fyret med 
udstillingen.
 
Delstrækning 7-8, fra Det Grå Fyr langs Fyrvej frem til parkeringspladsen. Med højsæ-
sonens store mængde af cyklister og fodgængere er der her behov for anlæg af en 
supplerende sti langs den eksisterende fællessti.  

Delstrækning 1- 2, delstrækning 3-4-5 og delstrækning 5-6 foreslås anlagt i en bredde 
på 2,5-3 m. Delstrækning 6-7 foreslås anlagt i en bredde på 1,5-2 m. Delstrækning 
7-8 foreslås i en anlægsbredde på 2 m.   
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Eksempel på en del af stiruten

Råskitsen viser i meget grove træk delstrækningerne 1-2, 2-3-4 og 2-4 (jf. kortene 
vist på side 5 og 6). Der sikres tilgængelighed for alle på hele stiruten - bortset fra 
delstrækning 2-3-4, som passerer Kompasbunkeren.  På grund af den ret kraftige 
stigning i terrænet er det ikke muligt at gøre denne del af stiruten tilgængelig for alle.  
Men anlæg af en sti i en bue en snes meter nord om Kompasbunkeren gør det muligt 
for gangbesværede at nå frem til Drachmanns Grav ad strækning 2-4. 
Fra Drachmanns Grav er ruten tilgængelig for alle i retning mod nord-øst ud mod spid-
sen af Grenen. Med en hjælper er det muligt for kørestolsbrugere at ”vende rundt” og 
komme op til Kompasbunkeren. Som nævnt er der ikke problemer med den nødven-
dige terrænregulering for stiføringen fra punkt 4 mod nord-øst.  
Den viste del af stiruten starter ved p-pladsen i den naturlige kote 2 og stiger op mod 
afgreningen, hvor koten er reguleret til 3,5. Tilgængelighedskravene sikres således, at 
stien højst stiger 0,5 m over 12,5 meter lange strækninger. 

P-plads

Kompasbunkeren

Drachmanns 
Grav

1

2

3

4

50 m
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Et kig mod nord-øst fra hjørnet af den østligste p-plads. Stien er vist med en fast 
belægning, så den kan anvendes af bevægelseshæmmede og besøgende med 
småbørn, barnevogne m.v. 

Når de besøgende på Grenen har parkeret bilen eller cyklen, og måske har været et 
smut omkring servicebygningen, søger langt de fleste intuitivt op mod det højeste 
punkt i nærheden - nemlig Kompasbunkeren. Man kan med det samme se, at der må 
være et eller andet interessant oppe i klitten - også fordi, der næsten altid står en flok 
udsigtsglade mennesker på toppen af bunkeren. Stien er den første etape af denne 
del af Grenensporet og fører fra p-pladsen op til en forgrening, der til højre fører vi-
dere op til Kompasbunkeren.
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Et kig op af stien mod Kompasbunkeren fra det punkt, hvor besøgende, der ikke har 
bevægelsesproblemer går op ad en relativ stejl sti med fast belægning. Stien kan 
eventuelt anlægges som en ”trampe”, dvs. at den udføres som en trappe med lang-
strakte flade trin.

Fra dette punkt oplever man ”aktiviteten” på toppen af Kompasbunkeren og bliver 
nysgerrig efter at komme op på bunkeren og blive en del af selskabet.
 
De besøgende, der ikke kan klare den relativt stejle tur op til Kompasbunkerens top, 
får en mulighed for at fortsætte ad en sti vist til venstre på tegningen. Denne sti an-
lægges med fast belægning og med den maksimalt tilladelige hældning og føres nord 
om den stejle sti, hvorefter den sluttes til den sti, der fra Kompasbunkeren fører mod 
nord frem mod Drachmanns Grav, som hermed bliver tilgængelig for alle. 
Kørestolsbrugere, som er ledsaget af en hjælper, kan eventuelt tage den korte tur fra 
Drachmanns Grav op til Kompasbunkeren før, man vender om og fortsætter ruten mod 
nord.
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Et kig frem mod den bunker, der kaldes ”Zimmer frei”- bunkeren.

Som det ses på tegningen foreslås det at ”skære” bunkeren over i to halvdele og 
dermed skabe en ”destrueret” bunker - en aldeles anderledes ”skulptur”, der gør 
denne bunker totalt forskellig fra de mange bunkers, der ligger langs de jyske kyster. 
“Gennem-skåret” vil man kunne se Kattegat og sandstranden, der fører videre frem 
til spidsen af Grenen. Skal det være rigtigt raffineret, kan man montere kraftigt glas i 
begge sider af ”skåret”. Det giver et kig ind i bunkerens indre, som kan forsynes med 
lys. Samtidig vil lukningerne med glas forhindre besøgende i ”ukontrolleret” at kravle 
ind i bunkeren. 

Fra dette punkt på ruten kan man vælge at fortsætte ud mod spidsen af Grenen eller 
man kan svinge til højre og fortsætte i klitterne ad denne del af Grenensporet langs 
Kattegat mod syd. 



12

Et kig frem mod bunkeren der kaldes ”Udsigtsbunkeren”.

Bunkeren har tidligere været forsynet med en trappe og med værn langs kanterne på 
toppen. Tidens tand har ødelagt begge dele, hvorfor der nu foreslås retablering af en 
trappe på sydsiden af bunkeren, enten i form af en trætrappe eller en rustik ”elefan-
trist-trappe”. Endvidere foreslås en renovering af toppen på bunkeren, som skal for-
synes med et robust værn. Fra toppen af bunkeren er der storslåede kig mod øst ud 
over Kattegat og mod syd ned mod Det Grå Fyr samt Skagen by og erhvervshavn. 
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Eksempler på mulige materialer til fast stibelægning

Komposit

Skagen-flise el. 
in situ støbt beton 

Strandmåtter/
“Sushi-ruller”

Randers Tegl 
RT 61

Randers Tegl 
RT 31

Klinker i tegl er en smuk løsning set i sammenhæng med 
området - sandet, klitterne og vegetationen. Klinker har den 
fordel, at de er retnings-ubestemte, dvs. at det er let at 
”dreje” en klinkebelagt sti eller eventuelt at trække belæg-
ningen lidt op ad siderne langs stien og lave udvidelser af 
belægningen omkring de tre bunkers på denne del af Gren-
ensporet.
 
Klinkebelægning er arbejdskraft-tung med hensyn til anlæg, 
men er drifts- og vedligeholdelsesvenlig, og det er f.eks. 
ukompliceret at udskifte delområder. 

Med en pris på 400-500 kr. pr. m2 er klinkerne i den dyre 
ende blandt de nævnte  belægningsmaterialer, men de hold-
er evigt - næsten….

Grå eller sorte elementer/fliser i kompositmateriale er rela-
tivt slidstærke og de kan indpasses diskret i naturen. Det 
er et materiale, der er behageligt at færdes på - både for 
”almindeligt” gående og for gangbesværede m.fl. Det er en 
belægning, der på grund af sin relativt ringe vægt er ret 
ukompliceret at anlægge. Det er en lille ulempe, at fliserne 
er ”retningsbestemte”. Skal nok fæstnes i sandet med ankre. 
Drift og vedligehold er relativ problemfri.  

Beton er et kendt materiale i Skagen-sammenhæng. Dels er 
der de mange bunkers langs kysterne, dels den traditionelle
belægning i Skagen by, blandt andet på Sct. Laurentii Vej, 
hvor Skagen-flisen kan ses i et par forskellige udgaver m.h.t. 
længde. Et alternativ til Skagen-flisen er en betonbelægning 
støbt på stedet. Fliserne har den ulempe, at de er retnings-
bestemte. Beton støbt på stedet er i sagens natur uflexibel. 
Begge de nævnte betonløsninger er bogstaveligt talt anlægs-
tunge, men lette at drifte og vedligeholde.

Kunstmateriale el. naturmateriale. En slags ”sushi-ruller” 
eller større ”strandmåtter” hægtet sammen med wirer og 
fæstnet med ankre i sandet. Ikke anlægstungt, men noget 
omstændeligt at anlægge. Næppe stor modstandsdygtighed i 
forhold til vind, vand og sand og næppe særligt slidstærke. 
Dermed vurderes der at være en vis usikkerhed både med 
hensyn til holdbarhed og med hensyn til drift og vedligehold.
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UHTP Arkitekter

Fotos fra Grenensporets østlige del
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Dette evalueringsskema vedrører ”Vild med vand” udvalget i følgende lystbådehavn:

Hvilke foreninger/aktører er medlem af ”Vild med Vand” udvalget?

Hvilke aktiviteter har udvalget gennemført?

Evalueringsskema til ”Vild med Vand” udvalg som opfølgning på udbetaling af 
10.000 kr. til aktiviteter i lystbådehavne og langs kysten

Frederikshavn Marina, Søsportsvej 14, 9900

Frederikshavn Sejlklub
Frederikshavn Marina

Vild med Vand, åben havn lørdag den 10. juni 2017
Her arrangerede vi ture i rigtige sejlbåde, og for de yngre var der ture i en og to mands sejl joller
og kajakker. Derudover var der som noget nyt lejet SUP board fra Aalborg Sejlklub som de
besøgende på havnen frit kunne prøve.

Som et ekstra Vild med Vand tilbud for børn og unge blev der hver fredag eftermiddag i juni og i
august gennemført særlige intro forløb for potentielle nye sejlere.

For de voksne sejlere fik Frederikshavn sejlklub købt en sejlbåd og fået startet en sejlerskole for
voksne.



Giv gerne nogle eksempler på, hvad I har opnået ved at gennemføre flere aktiviteter i havnen? 

f.eks. etablering af nye samarbejder, nye foreninger, positive tilbagemeldinger fra deltagere mm.

Har udvalget planer om at gennemføre flere aktiviteter i 2018 – hvis ja, hvilke?

Send ansøgning til: silj@frederikshavn.dk eller:

Ejendomscenteret /Att. Sekretariatet
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Frist for at sende skemaet er: 16. februar 2018 kl. 12:00

Dato                                                           Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Investeringen i en ny støjsvag påhængsmotor til vores RIB følgebåd har betydet at vi nu kan
snakke normalt med den nye sejler i forhold til tidligere hvor vi normalt skulle råbe for at
overdøve den gamle motor.

Investeringen i en robust begynder optimistjolle af PE plastik har betydet at de nye sejlere ikke
skal være bange for at lave hul i skroget ved påsejling hvilket er en stor lettelse, også for
træneren i følgebåden. Vi har fået 4-5 nye børn i klubben på baggrund af Vild med Vand
aktiviteterne.

Vi har en stærk fornemmelse af at alle hold på den ny sejlerskole for voksne kommer til at blive
fyldt op. Vi tror også at det kan være med til at deres børn vil komme på havnen og komme med
ud på vandet sammen med de andre i ungdomsafdelingen.

Vi vil fortsætte succesen med sejlerskole for voksne i den indkøbte klubbåd.
Ungdomsafdelingen planlægger øget samarbejde i 2018 med Strandby Sejlklub for flere fælles
træninger så de unge får en flere sejlsports kammerater.
Vi håber at der også i Sæby kommer ny interesse for sejlads blandt børn og unge i forbindelse
med det store havneprojekt som er på vej, Vi er klar til at lave noget fælles når Sæby sejlerne
bliver klar til det.

16/2-2018 Søren Rahbek, Ungdomsleder

SEND



 

Dette evalueringsskema vedrører ”Vild med vand” udvalget i følgende lystbådehavn:

Hvilke foreninger/aktører er medlem af ”Vild med Vand” udvalget?

Hvilke aktiviteter har udvalget gennemført?

Evalueringsskema til ”Vild med Vand” udvalg som opfølgning på udbetaling af 
10.000 kr. til aktiviteter i lystbådehavne og langs kysten

Rønnerhavnen - Frederikshavn

Frederikshavn Træskibslaug, Rønnerhavnens Bådelaug, Fritidsfiskerne, Trækfuglene,
Sportsdykkerne, UV Jægerne, Rønnerhavnsforeningen og Motor og Bådcentret Frederikshavn

Der var arrangeret sejlads med gaster, børnene kunne blive minimatroser, der var fremvisning 
af sejl- og motorbåde.
Der var opsat et bassin med de fisk der er i havet omkring Rønnerhavnen, så der var mulighed 
for at se hvad man kan fange eller få i nettet.
Redningshelikopteren kom forbi havnen og lavede en lille øvelse.
Der var på dagen kræmmermarked på Rønnerhavnens område.
Sportsdykkerne og UV Jægerne havde en stand, hvor de fremviste deres grej og fortalte om 
deres oplevelser når de dykker.
Der var arrengeret demonstration med pyroteknik.
Trækfuglene havde musik og sang på dagen.
Der var opstillet krabbevædeløbsbane.
Motor og Bådcentret Frederikshavn havde en mindre bådudstilling.



Giv gerne nogle eksempler på, hvad I har opnået ved at gennemføre flere aktiviteter i havnen? 

f.eks. etablering af nye samarbejder, nye foreninger, positive tilbagemeldinger fra deltagere mm.

Har udvalget planer om at gennemføre flere aktiviteter i 2018 – hvis ja, hvilke?

Send ansøgning til: silj@frederikshavn.dk eller:

Ejendomscenteret /Att. Sekretariatet
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Frist for at sende skemaet er: 16. februar 2018 kl. 12:00

Dato                                                           Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Vi har opnået at fremme samarbejdet imellem foreninger og klubber på Rønnerhavnen, vi er 
blevet mere synlige i området.
Der har været en del medieomtale vedr. arrangementet, så alle i Frederikshavn ved hvor 
Rønnerhavnen er og hviklke foreninger der hører til på havnen.
Vi har fået meget ros fra de besøgende.

Havnens Dag 2018 er planlagt til 9/6. Vi er ved at samle trådene, men der vil i år blive
deltagelse af Martec - Brandvæsenet - blive opstillet et Sørøverskib i form af en stor hoppeborg,
desuden vil der igen blive sejlads i havnen med "nye matroser".
Sportsdykkerne og UV Jægerne vil i 2. halvår lave et arrangement.
Fælles Sankt Hans arrangement.
Jysk Småbådsklub afholder et arrangement på Rønnerhavnen i august.
DM i fladfiskeri i september.

11.02.2018 Birger Bredkjær Pedersen, 20493774.

SEND



 

Dette evalueringsskema vedrører ”Vild med vand” udvalget i følgende lystbådehavn:

Hvilke foreninger/aktører er medlem af ”Vild med Vand” udvalget?

Hvilke aktiviteter har udvalget gennemført?

Evalueringsskema til ”Vild med Vand” udvalg som opfølgning på udbetaling af 
10.000 kr. til aktiviteter i lystbådehavne og langs kysten

Sæby

Sæby Sejlklub (tovholder)
Sæby Ro- og Kajakklub
Redningstjenesten
Sæby Havnekontor
Klostergydens Fisk
Kunstmuseet

Sejlklub
Åben sejlbåd. Kom ombord på en sejlbåd og få en snak om sejlerlivets glæder
Optimistjolle sejllads (hvis vejret tillader det)(min. 8 år og kunne svømme)
Åben klubhus – få en snak om klubbens aktiviteter
Hvordan kommer du i gang med at sejle? Få mulighed for at blive gast på klubbens onsdagssejlads

Kystredningstjenesten
Åben hus på stationen
Demonstration af hjertestarter
Brug af pyroteknik (nødsignaler)
Sejltur med stationens redningsfartøj (hvis vejret tillader det)
Oplysning om kystredningstjenestens aktiviteter og hvordan bliver man redningsmand

Vinterbaderne
Åben sauna og koldvands bad – mulighed for at prøve

Svømmehal
Badedyr i havnen
Ocean Resque Camp (kystlivredning, sikkerhed og førstehjælp). Få en forsmag på Sæby Svømmehal/DGI`s Resque Camp der afholdes i uge 31. Aldersgruppe 8-15 år men alle er velkommen

Ro- og Kajakklub
Kajakpolo – demonstration i havnebassinet
Prøv at sejle kajak og/eller robåd
Demonstration af Stand up paddling (SUP) – mulighed for at prøve
Åben klubhus – få en snak om klubbens aktiviteter

Rednings- og bjærgelaug af 1991
Åben skib - få en snak om lauget gode skib Kaperen og
foreningens aktiviteter

Få en sejltur med Kaperen (hvis vejret tillader)

Havnekontoret
Åben havnekontor – få en snak om brug af havnen og udlejning af bådpladser

Sæby Sportsfisker Klub
Fine præmier til største fisk i flere kategorier.
Deltagerbevis á kr. 50,- kan fra d.d. købes hos JC Fiskegrej og Fritid, eller på dagen, hvor butikken er åben fra kl. 06.30.
06.30 – 07.00 Registrering af deltager07.00 Alle starter ved butikken.15.00 Fiskeriet skal slutte.14.15 – 15.15 Indvejning og måling ved butikken og herefter præmieoverrækkelse.
Fejlkroget fisk (fisk som ikke er kroget i mundet) kan ikke indvejes.Der fiskes med en stang pr. mand, dog må der anvendes 2 stænger hvis man kun fisker efter fladfisk.Husk fisketegn hvis du er mellem 18 og 65 år.

Kystmuseet
Sommeren 2017 viser Kystmuseet en udstilling om Sæby Havn. På havnens dag vil uddrag fra udstillingen blive vist i Redningsstationen på havnen

Klostergydens Fisk
Gæt en fisk og dens vægt og vind 4 stjerneskud
Smagsprøver på diverse egenproducerede marinerede sild
Smagsprøver på fiskefrikadeller og dejlig sommer limonade i Å-haven
Skagens bryghus er på besøg med smagsprøver og fortæller om deres fantastiske øl
I børnehjørnet kan du lave din egen flaskepost og den bliver søsat af skipperen på kaperen

Fiskerikontrol
Præsentation af fiskerikontrollens arbejde

Havnekiosken
Gratis is uddeles fra iskiosken (Havnekiosken)

Beboerforeningen Havnepromenaden og Sæby Værft
Uddeling af makrel-smagsprøver mv.
Underholdning (harmonikamusik)

Sæby Openwater
aktivitet sammen med svømmehal

Ribbådssejlads
Få en unik oplevelse på vandet med en af landets hurtigste speedbåde

Sæby og omegns Jagtforening
Præsentation af foreningens aktiviteter og se nærmere på udstyr til strand- og havjagt

Frederikshavn Sportsdykker klub
Foreningen demonstrerer dykning samt uddeler flyers

”Tordenskjoldsforeningen”
Kanonsalut – 3 skud kl. 13.00



Giv gerne nogle eksempler på, hvad I har opnået ved at gennemføre flere aktiviteter i havnen? 

f.eks. etablering af nye samarbejder, nye foreninger, positive tilbagemeldinger fra deltagere mm.

Har udvalget planer om at gennemføre flere aktiviteter i 2018 – hvis ja, hvilke?

Send ansøgning til: silj@frederikshavn.dk eller:

Ejendomscenteret /Att. Sekretariatet
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Frist for at sende skemaet er: 16. februar 2018 kl. 12:00

Dato                                                           Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Der er bred enighed om at arrangementet var en succes. Tilbagemeldingerne siger at det er
noget man vil bygge videre på. Der skal foretages justeringer og tiltag der gør at alle får mest
muligt ud af arrangementet.

Børneaktiviteter viste sig at være en succes. Flaskepost og optimistjoller trak mange børn til

Opfølgning af havnens dag skal ske ved at der efterfølgende afholdes en række åbne
arrangementer. Sejlklubben vil åbne en række af deres vinter - onsdagsarrangementer og
derved forsøge at få potentielle nye ansigter til at møde op.

Havnekontoret og kystmuseet starter en udstilling om havnens udvikling. Udstillingen bliver
tilgængelig i fiskehus der tidligere er anvendt som garage til stationens udrykningskøretøj.

Det er første gang vi har afholdt havnens dag og har koncentreret os om aktiviteter der har med
havn og vand at gøre. Det kan overvejes om man næste gang kan optage aktiviteter der går lidt
ud over dette for at trække flere besøgende til.

Det overvejes at udvide børneaktiviteterne med f.eks. krabbevæddeløb, klap en fisk eller
lignende.

Ligeledes er der tilsagn fra Handelsstandsforeningen at de næste gang vil have en stand.

19.3.2018 Ole Pedersen, Sæby Sejlklub

SEND



 

Dette evalueringsskema vedrører ”Vild med vand” udvalget i følgende lystbådehavn:

Hvilke foreninger/aktører er medlem af ”Vild med Vand” udvalget?

Hvilke aktiviteter har udvalget gennemført?

Evalueringsskema til ”Vild med Vand” udvalg som opfølgning på udbetaling af 
10.000 kr. til aktiviteter i lystbådehavne og langs kysten

Voerså Fiskerleje

Voerså Borgerforening, Voerså Idrætsforening, Knud Søhane Spejderne og Voerså Fiskerleje

Kano- og kajaksejlads, krible krable, standup paddling, sejlads op ad åen i motorbåd med alle,
som gerne ville se byen fra vandsiden. Besøg af redningshelikopter, udløsning af 24-personers
redningsflåde.



Giv gerne nogle eksempler på, hvad I har opnået ved at gennemføre flere aktiviteter i havnen? 

f.eks. etablering af nye samarbejder, nye foreninger, positive tilbagemeldinger fra deltagere mm.

Har udvalget planer om at gennemføre flere aktiviteter i 2018 – hvis ja, hvilke?

Send ansøgning til: silj@frederikshavn.dk eller:

Ejendomscenteret /Att. Sekretariatet
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Frist for at sende skemaet er: 16. februar 2018 kl. 12:00

Dato                                                           Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Mange positive tilbagemeldinger fra både foreninger og private. Mange besøgende på havnen
efterfølgende.

Det gav grobund for at starte en kajakklub, som starter i foråret 2018 med ca. 40 medlemmer.

Aktiviteter for 2018 er endnu ikke fastlagt.

22. marts Mogens Berg, Voerså Fiskerleje

SEND



 

Dette evalueringsskema vedrører ”Vild med vand” udvalget i følgende lystbådehavn:

Hvilke foreninger/aktører er medlem af ”Vild med Vand” udvalget?

Hvilke aktiviteter har udvalget gennemført?

Evalueringsskema til ”Vild med Vand” udvalg som opfølgning på udbetaling af 
10.000 kr. til aktiviteter i lystbådehavne og langs kysten

Ålbæk Havn

Ålbæk Junior Sejlklub
Ålbæk Bådelaug
Ålbæk Fiskerlaug
Ålbæk Havn
Ålbæk Vinterbadere
BTI Havkajak

Vi har afholdt havnens dag og haft krabbeklub flere gange.

Vi har helt klart fået lidt mere interesse om vores lille havn, og flere af os har fået flere
medlemmer.



Giv gerne nogle eksempler på, hvad I har opnået ved at gennemføre flere aktiviteter i havnen? 

f.eks. etablering af nye samarbejder, nye foreninger, positive tilbagemeldinger fra deltagere mm.

Har udvalget planer om at gennemføre flere aktiviteter i 2018 – hvis ja, hvilke?

Send ansøgning til: silj@frederikshavn.dk eller:

Ejendomscenteret /Att. Sekretariatet
Fasanvej 1
9900 Frederikshavn

Frist for at sende skemaet er: 16. februar 2018 kl. 12:00

Dato                                                           Navn og kontaktoplysninger på kontaktperson

Ja vi har planer om flere aktiviteter, men det har stået lidt stille i vinter, bla. på grund af
uoverensstemmelser imellem to af vores foreninger, men vi skal helt klart igang igen, så vi kan
holde liv i vores lille havn, vi har snakket om:

Åben båd
Sejltur med Junior sejlklubben
Oplev en kapsejllads med bådelauget

19. februar Jan Sørensen, Ålbæk Juniorsejlklub mail: aajs@outlook.dk

SEND
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I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.  

 

Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder, 

henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 2017. 

 

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer-/mindre forbrug, jfr. Bilag 

om overførsler på driftsområdet, samt en specificeret årsberetning 

 

Årsberetningerne omfatter:  

 

 Orientering om regnskabsresultatet 

 Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2017 
 

Direktørens vurdering af Teknisk Udvalgs regnskab for 2017. 

 

Det korrigerede driftsbudget 2017 udgjorde 59,2 mio. kr.  Det faktiske forbrug i 2017 blev på 56,5 mio. kr.  

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for ØKD, og årets resultat for drift viste et mindre 

forbrug på 2,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,6%. Hertil er der en bankbog med et opsamlet 

merforbrug fra tidligere år med 1,4 mio. kr. 

Overordnet vurderes regnskabsresultatet som værende tilfredsstillende set i forhold til de afsatte budgetter, 

og efterlader et indtryk af god økonomisk styring og disponering. 

Det korrigerede anlægsbudget 2017 udgjorde 54,9 mio. kr.  Det faktiske forbrug i 2017 blev på 43,2 mio. kr. 

Årets resultat udviste et mindre forbrug på 11,7 mio. kr. 

 

Mikael Jentsch 
Direktør 
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DRIFT 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                                 
- angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret budget Mer-/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Direktørens område 1 0 1 

Center for Teknik og Miljø 2.855 3.434 -579 

Ejendomscentret -58 394 -452 

Center for Park og Vej 53.660 55.359 -1.699 

I alt inkl.  overførte frigivne beløb 56.458 59.187 -2.729 

    

Bankbøger 0 -1.449 1.449 

  

Teknisk Udvalgs område                                       
inkl. bankbøger 56.458 57.738 -1.280 

 

ØKD-REGLERNE 

Fordeling af udgifterne 1 2 3 

Indenfor ØKD-reglerne 41.877 41.711 166 

Udenfor ØKD-reglerne 14.581 16.027 -1.446 

Drift i alt - inkl.  bankbøger 56.458 57.738 -1.280 

 

ANLÆG 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                         
- angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret budget Mer-/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Anlæg 43.160 54.898 -11.738 

 

 

 

-14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000

Direktørens område

Center for Teknik og Miljø

Ejendomscentret

Center for Park og Vej

Anlæg

Mer-/mindre forbrug på drift og anlæg (i 1.000 kr.)
(- angiver mindre forbrug)
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Center for Teknik og Miljø 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                                 
- angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret budget Mer-/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Center for Teknik og Miljø 2.855 3.434 -579 

I alt inkl.  overførte frigivne beløb 2.855 3.434 -579 

 

Center for Teknik og Miljø under Teknisk Udvalgs område havde i 2017 en samlet budgetramme på 3,4 mio. 

kr. Regnskabet for 2017 viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr.  

 

Der er en samlet bankbog som har et opsamlet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. for tidligere år for Center for 

Teknik og Miljø.  

 

Regnskab 2017 viste et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på skadedyrskontoen. 

 
I 2017 er der ikke lavet nogle projekter eller yderligere tiltag i forhold til rottebekæmpelse.  

 

Det betyder at der overføres til særskilt bankbog til skadedyrsbekæmpelse 0,5 mio. kr. og 0,1 mio. kr. overføres 

til drift til skadedyrsbekæmpelse i 2018. 

 

Opgaven omkring skadedyrsbekæmpelse udføres i 2018 af Park og Vej. 

 

For den øvrige drift overføres der 0,1 mio. kr. fra bankbogen til 2018, der henstår herefter 0,7 mio. kr. på 

bankbog i 2018. 

 

Bankbøger er samlet 

 

Skadedyrsbekæmpelse  0,5 mio. kr. 

Øvrig drift   0,7 mio. kr. 

I alt   1,2 mio. kr. 
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Ejendomscentret 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                                 
- angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret budget Mer-/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Havne - diverse 252 920 -668 

Skagen Lystbådehavn -724 -712 -12 

Sæby Havn 165 73 92 

Vandløb 64 60 4 

Skovdrift 185 53 132 

I alt inkl.  overførte frigivne beløb -58 394 -452 

 
 

Ejendomscenteret under Teknisk Udvalgs område havde i 2017 en samlet budgetramme på 0,4 mio. kr. 

Regnskabet for 2017 viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.  

 

Ejendomscenteret har i 2017 fået overdraget 2 områder fra Park og Vej. Disse områder er vandløb og skovdrift, 

som blev overflyttet til Ejendomscenteret pr. 1. november 2017.  

 

Det korrigerede budget for alle havne udgjorde totalt 0,3 mio. kr. Det faktiske forbrug for alle havne viste en 

indtægt på 0,3 mio. kr. Resultatet er et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. 

 

Havne diverse med et mindre forbrug 0,7 mio. kr. inklusive disponeringskontoen. Det er Aalbæk, Voerså og 

Rønnerhavnen, som i 2017 havde mindre forbrug. Det skyldes især at investeringer i disse havne først skal 

ske i 2018. Disse havne er foreningsdrevne havne og er ikke omfattet af reglerne for bankbøger og de har til 

sammen et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. samt en disponeringskonto med et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. 

Der frigives direkte til drift 0,7 mio. kr. 

 

Sæby og Skagen lystbådehavne udviser samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. I 2017 har Sæby og Skagen 
lystbådehavne en gæld på bankbogen med 0,1 mio. kr.  
 
Der overføres et merforbrug til driften i 2018 med 0,1 mio. kr. og 0,072 mio. kr. henstår på ny bankbog i 2018 
som et opsamlet merforbrug. 
 
Skagen lystbådehavn har i 2017 fået foretaget tekniske justeringer på servicebygningen, så denne fremover 

skal betjenes med en adgang med kode. Koden udleveres til gæstesejlerne når der betales for havneafgift, 

således vil øvrige gæster på havnen, være henvist til at bruge de offentlige toiletter. Det har skabt stor glæde 

blandt sejlerne, da det nu er muligt, at holde en endnu bedre standard på toiletter og baderum til de 

betalende gæster.  

 

 

Aktiviteter 

 

 Antal Pladser Gæstesejlere 
2016 

Gæstesejlere 
2017 

Autocampere 

Skagen 
lystbådehavn 

298 10.762 10.116 0 

Sæby Havn 275 5.376 5.303 853 

Ålbæk Havn 110 839 790 770 

Rønnerhavnen 380 388 450 40 

Voerså Havn 137 30 0 600 

I alt 1.200 17.395 16.659 2.263 
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Sæby havn har de seneste år oplevet et fald af besøgende set i forhold til årene før. Det har stabiliseret sig 

omkring 6.000 gæsteenheder (både og campere). Undersøgelser har vist at antallet af sejlere i landet har 

været dalende, men er nu på vej op igen. Sammenholdt med at de ledige pladser i havnen nu igen er 

udlejet, peger det på en positiv udvikling på gæstesejlerområdet. 

 

Antallet af autocampere er stærkt stigende og disse søger i høj grad mod havnene. Der er de senere år 

kommet en del andre brugere i havnene. Typisk brugere som ikke har brug for en fast plads, men 

efterspørger ramper, baner, grejopbevaringssteder, skure og badefaciliteter, som ikke traditionelt har været 

ydelser lystbådehavnene leverede. 

 

For at leve op til de nyere krav og ønsket om at få en større andel af det igen stigende antal sejlere, har 

kommunen besluttet at etablere en havneudvidelse på søndre side af havnen som gør det muligt at udbyde 

den bredere vifte af aktivitetsmuligheder som der efterspørges i dag. Projektet forventes også at styrke og 

tiltrække tilflyttere til Sæby som bosætnings by. 

 

Skovdriftsområdet er fra november 2017 overdraget til Ejendomscenteret fra Park og Vej. Restbudget i 2017 

blev flyttet. Der er et merforbrug på 0,1 mio.kr. Merforbruget skyldes primært udligning af en difference fra 

tidligere år.  

 

Der overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr. til drift på vandløbsområdet og restbeløb et merforbrug overføres 

til ny bankbog i 2018. 

 
Overflytningen til Ejendomscentret er nu fuldt implementeret. Dette har ikke påvirket aktivitetsniveauet og 

indtægtskravene er realiseret. Der har været et lille overskud vedrørende salg af træ og flis. Overskuddet er 

anvendt til forbedring af rekreative stier.  

 
Vandløbsområdet er fra november 2017 overdraget til Ejendomscenteret fra Park og Vej. Restbudget blev 

flyttet og der har været en begrænset driftsaktivitet for 2017. Der er et lille merforbrug på 0,004 mio. kr. 

 
Merforbrug overføres til drift på vandløbsområdet i 2018. 
 
Størsteparten af årets forbrug er relateret til regulativmæssig normal vedligehold. 2. halvår af 2017 var 

usædvanligt vådt og der er iværksat ekstra grødeskæring på de store vandløb. Herover er der investeret i 

etablering af sandfang samt opmåling og regulativarbejde for at opnå et bedre driftsgrundlag. 
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Center for Park og Vej 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                                 
- angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret budget Mer-/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Center for Park og Vej - drift 39.079 39.332 -253 

Vintervedligeholdelse 14.581 16.027 -1.446 

I alt inkl.  overførte frigivne beløb 53.660 55.359 -1.699 

 

Den samlede drift for Center for Park og Vej under Teknisk Udvalgs område udviser et mindre forbrug på 1,7 

mio. kr.  Heraf er et mindre forbrug på vintervedligeholdelse med 1,4 mio. kr. og den øvrige drift et mindre 

forbrug på 0,3 mio. kr. 

 

Fra tidligere år har Center for Park og Vej en bankbog, hvor der er opsamlet merforbrug på 2,3 mio. kr. 

Bankbogen omfatter ikke vintervedligeholdelse da denne ikke er omfattet af ØKD reglerne. 

 

Resultatet fra den ordinære drift i 2017 uden vintervedligehold føres over på bankbogen så denne nedbringes 

til 2,0 mio. kr. Der overføres 0,1 mio. fra bankbogen som et merforbrug til driften i 2018. Herefter viser 

bankbogen et opsamlet merforbrug på 1,9 mio. kr. 

 

Der har været stort fokus på styring og optimering af vintertjenesten i 2017. Der har været afholdt et udbud, 

som har kostet 0,6 mio. kr.  

 

De 1,4 mio. kr. efterlades i 2017 i henhold til politisk beslutning om at et mindre forbrug / merforbrug for 
vintertjeneste reguleres af de likvide midler. 
 
Center for Park og Vej – driftsaktiviteter 
 

 INFRASTRUKTUR – ASFALTSAMARBEJDE GÅR NYE VEJE 

Frederikshavn Kommune oplever, som mange andre kommuner, at det kan være vanskeligt at bevare 

vejkapitalen for de afsatte midler. Der er behov for at tænke anderledes i forsøget på at bremse udviklingen i 

det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på vejene. Derfor har Frederikshavn og Hjørring Kommuner indgået 

et udviklingssamarbejde på 8 år, som skal udfordre de normale asfaltprodukter. I asfaltsamarbejdets første 

år er der udført flere forskellige forsøg, og resultaterne heraf viser, at der er potentiale for mere asfalt for 

pengene ved bl.a. en ny type tyndere speciel belægning, kaldet stenmelsasfalt. 

 

 BYMILJØ OG FREMTIDENS BOLIGVEJE 

Den traditionelle boligvej har i mange år været udført med 2 kørebaner og et fortov i hver side. De danske 

villaveje bliver sjældent brugt til andet end transport af beboernes køretøjer, og fortovene bruges ofte i ringe 

omfang. Kan vi skabe veje, der både indbyder til leg og ophold og samtidigt kan håndtere klimaforandringer 

og de voksende regnmængder? Center for Park og Vej og Frederikshavn Forsyning indleder et samarbejde 

med borgerne og beboerne i området omkring Bülowsvej i Frederikshavn, hvor der skal udveksles forslag og 

ideer til, hvordan fremtidens boligvej og boligkvarter kan udformes. 

 

 BYMILJØ OG OMRÅDEFORNYELSE 

I Frederikshavn Kommune er der igangsat en proces med områdefornyelse, der tager udgangspunkt i 

kommunens overordnede målsætninger om at fastholde kvalificeret arbejdskraft, samt skabe attraktiv 

bosætning. Der er tale om en 5-årig projektperiode, hvor de bynære områder skal forskønne og forbedre 

forholdene i byerne, med et særligt fokus på kommunes unge og yngre familier. 

Center for Park & Vej har en central placering i arbejdsgruppen i forhold til projektering, udvikling og 

fremtidig drift. 
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 RENHOLDELSESSTRATEGI 

Center for Park og Vej har gennem de seneste år lavet forsøgsprojekter med affaldshåndtering og henkastet 

affald på rekreative områder, strande og bymiljøer. Der arbejdes løbende på nye løsninger og indsatser, som 

ligger i forlængelse af andre kommunernes ændrede tilgang til affaldshåndtering og henkastet affald, jf. Hold 

Danmark Rent seneste rapport: Henkastet affald – Strategier & Værktøjer 2015. 

 DRIFTSOPTIMERING 

Center for Park og Vej styrer generelt drift og vedligeholdelsesindsatsen ud fra parametrene om at skabe 

mest mulig: 

 Positiv opmærksomhed omkring opgaveløsninger og aktiviteter. 

 Lokalt engagement og understøttelse af lokalsamfundets initiativer, fx grundejerforeninger. 

 Nye samarbejdsformer og metodeudvikling er løbende i fokus, så organisationen er gearet til fremtidens 

muligheder.  

 

 DIGITALISERING 

Center for Park og Vej har fortsat fokus på implementering af digital opgavestyring, brugen af GPS, GIS, mv. 

Robotteknologi åbner endvidere en række muligheder og potentialer, som løbende skal afdækkes og 

implementeres. 

 

Center for Park og Vej –  vintervedligehold 
 

Der blev i 2017 indgået et nyt 3 årigt udbud på vintertjenesten. Her lykkedes det at få aftaler i hus til alle 

eksterne ruter og kontrakter. 

 

Vintersituationen har budt på meget saltning igennem hele sæsonen.  

 

Generelt har der været meget fokus på vintertjeneste igennem hele 2017, og der er stor opmærksomhed og 

opfølgning på økonomien, på indsatsen og øvrige forudsætninger for vintertjenesten. Vejrsituationen og det 

store fokus på økonomiopfølgningen har bevirket, at regnskabsresultatet udviser et mindre forbrug i forhold 

til tidligere års indsatser, men det betyder også, at der er løbende udfordringer i vintertjenesten, idet mindre 

forbruget også har baggrund i optimering af investeringer og vedligeholdsudgifter til maskiner, plove mv. 
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Anlægsprojekter 

nettobeløb vist i 1.000 kr.                                                         - 
angiver indtægt/mindre udgift 

Forbrug  Korrigeret 
budget 

Mer-
/mindre 

2017 2017 forbrug  

  1 2 3 

Direktørens område     
 

Pulje digitalisering og velfærdsteknologi 0 394 -394 

Park og Vej       

Slidlag 6.729 6.721 8 

Vejprojekter 5.267 5.267 0 

Renovering af kørebaner 11.463 11.463 0 

Koordinerende belægningsarbejder 8.526 9.164 -638 

Kystfodring 700 3.409 -2.709 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.275 1.521 -246 

Broer, tunneller og underløb 883 827 56 

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592 592 0 

Trafiksikkerhedsarbejde 62 62 0 

Vejafvandingsbidrag 2.724 1.455 1.269 

Teknik og miljø      

Byfornyelse Frederikshavn 0 664 -664 

Diverse bymiljøarbejder 0 354 -354 

Matrikulære berigtigelser 67 211 -144 

Kystbeskyttelse 9 3.830 -3.821 

Solnedgangsplads i Skagen 339 1.270 -931 

Klimasikring 565 1.218 -653 

Udvikling af byrum 683 2.355 -1.672 

Ejendomscenteret      

Bådebroer 1.474 1.887 -413 

Ålbæk havn 1.466 1.484 -18 

Udviklingsplan Sæby Havn 337 750 -413 

I alt 43.160 54.898 -11.738 

 

 

Der efterlades samlet for 0,6 mio. kr. i merforbrug i 2017 i projekterne Pulje digitalisering og Velfærdsteknologi, 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 samt Vejafvandingsbidrag. 

 

Projektet omkring Kystfodring flytter fra Center for Park og Vej til Center for Teknik og Miljø med et mindre 

forbrug på 2,7 mio. kr. Fremover er Center for Teknik og Miljø bestiller på projekterne Kystfodring og 

Kystbeskyttelse og Park og Vej udfører opgaverne i projekterne. 

 

Projekterne under Center for Teknik og Miljø, Byfornyelse Frederikshavn og Diverse bymiljøarbejder ændrer 

navn til Diverse byudviklingsprojekter i Frederikshavn Kommune. Der er 1,0 mio. kr. i mindre forbrug i 

projekterne. 

 

Under Center for Teknik og Miljø skal der under projektet Udvikling af byrum på underprojektet Byudvikling af 

Rådhusparken flyttes 1,5 mio. kr. fra 2017 til 2019, hvor midlerne skal anvendes til projektet områdefornyelse 

i Frederikshavn midtby. 
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Specifikationer af driftsoverførsler 2017

Beløb i 1 kr.                                                  minus = 

mindreforbrug

Endeligt 

Regnskab 2017

Korrigeret Budget 

2017 ekskl 

bankbog 2017

Afvigelse mellem 

korr budget og 

regnskab ekskl. 

Bankbog

Fritagelse iht 

ØKD Regelsættet, 

netto Bankbog 2017

Overførsel iflg 

ØKD regelsæt

Centrenes 

indstillng

Eksternt 

finansieret 

andel af 

indstilling

Merforbrug, op 

til 100.000 kr.

Ny Bankbog 

2018 iflg 

Centrenes 

indstilling

Direktionens 

indstillng til 

overførsel

Eksternt 

finansieret 

andel af 

indstilling

Merforbrug, op 

til 100.000 kr.

Mindreforbrug, 

op til 100.000 

kr.

Frigivelse til 

drift iflg 

direktionens 

indstilling

 + = Forbrug  + = Forbrug  - = overførsel af  - = mindreforbrug  - = overførsel af  - = mindreforbrug  + = merforbrug  - = mindreforbrug  - = frigivelse  - = mindreforbrug

Drift  - = mindreforbrug - = mindreforbrug  - = mindreforbrug  - = mindreforbrug mindreforbrug  / overskud  + = merforbrug Netto mindreforbrug  / overskud af mindreforbrug Netto

Teknisk Udvalg 56.457.856 59.186.970 -2.729.114 -1.445.369 1.448.675 164.930 164.930 -668.143 303.867 829.206 164.930 -668.143 303.867 -300.000 -664.276 829.206

Direktørens område 1.264 0 1.264 -160.172 -158.908 -158.908 0 -58.908 -158.908 0 -100.000 -100.000 -58.908

Ejendomscenteret -58.514 394.169 -452.683 0 91.982 -360.701 -360.701 -668.143 203.867 103.575 -360.701 -668.143 203.867 0 -464.276 103.575

Disponeringskonto -255.003 -203.011 -51.992 -51.992 -51.992 -51.992 0 0 -51.992 -51.992 0 0 -51.992 0

Aalbæk Havn 558.128 625.000 -66.872 -66.872 -66.872 -66.872 0 0 -66.872 -66.872 0 0 -66.872 0

Strandby Havn 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voerså Havn -142.553 214.569 -357.122 -357.122 -357.122 -357.122 0 0 -357.122 -357.122 0 0 -357.122 0

Frederikshavn Søsportshavn 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rønnerhavnen -59.020 133.137 -192.157 -192.157 -192.157 -192.157 0 0 -192.157 -192.157 0 0 -192.157 0

Havne -558.953 -638.892 79.939 91.982 171.921 171.921 100.000 71.921 171.921 100.000 0 100.000 71.921

Vandløb 64.214 60.347 3.867 3.867 3.867 3.867 0 3.867 3.867 0 3.867 0

Skovdrift 184.673 53.019 131.654 131.654 131.654 100.000 31.654 131.654 100.000 0 100.000 31.654

Center for Teknik og Miljø 2.854.740 3.433.979 -579.239 0 -755.137 -1.334.376 -1.334.376 0 0 -1.134.376 -1.334.376 0 0 -200.000 -200.000 -1.134.376

Skadedyrsbekæmpelse -470.702 85.077 -555.779 -555.779 -555.779 0 -455.779 -555.779 0 -100.000 -100.000 -455.779

Administration Center for Teknik og Miljø 3.325.442 3.348.902 -23.460 -755.137 -778.597 -778.597 0 -678.597 -778.597 0 -100.000 -100.000 -678.597

Center for Park og Vej i alt 53.660.366 55.358.822 -1.698.456 -1.445.369 2.272.002 2.018.915 2.018.915 0 100.000 1.918.915 2.018.915 0 100.000 0 100.000 1.918.915

Center for Park og Vej  - Drift i alt 39.078.767 39.331.854 -253.087 2.272.002 2.018.915 2.018.915 100.000 1.918.915 2.018.915 100.000 0 100.000 1.918.915

Center for Park og Vej - Vinter i alt 14.581.599 16.026.968 -1.445.369 -1.445.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Specifikation af anlægsoverførsler regnskab 2017

Beløb i 1 kr.                             minus = overskud Forbrug 2017

Korrigeret Budget 

2017 Med 

forbrugsmulighed

Korr. Budget 2017 

uden 

forbrugsmulighed

Rest korr. Budget m. 

forbrugsmulighed

 Rest Korr. Budget u. 

forbrugsmulighed Status

Efterladt m. 

forbrugsmulighed

Efterladt uden 

forbrugsmulighed

Overføres med 

forbrugsmulighed 

Overføres uden 

forbrugsmulighed 

Overføres med 

forbrugsmulig

hed

Overføres uden 

forbrugsmuligh

ed 

 + = Forbrug  + = budget til forbrug  + = budget til forbrug  - = mindreforbrug  - = mindreforbrug I gang / Afsluttet  - = mindreforbrug  - = mindreforbrug  - = overførsel af  - = overførsel af  - = overførsel af  - = overførsel af 

Anlæg mindreforbrug mindreforbrug mindreforbrug mindreforbrug

Centrenes Indstilling Direktionens indstilling

Teknisk Udvalg 43.159.238 51.271.551 3.627.547 -8.112.313 -3.627.547 -1.251.790 395.213 -9.364.103 -3.232.334 -9.364.103 -3.232.334

Kommunaldirektør Mikael Jentsch 39.882.425 47.150.338 3.627.547 -7.267.913 -3.627.547 -1.269.881 395.213 -8.537.794 -3.232.334 -8.537.794 -3.232.334

Direktørens område -814 395.213 814 -395.213 -814 395.213 0 0 0 0

Pulje digitalisering og velfærdstek. TU 1) -814 395.213 814 -395.213 Afsluttet -814 395.213 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Park og Vej 38.219.843 40.480.823 -2.260.980 0 i gang -1.269.067 0 -3.530.048 0 -3.530.048 0

Slidlag 6.729.455 6.721.024 8.431 0 i gang 8.431 0 8.431 0

Vejprojekter 5.266.482 5.266.482 0 0 i gang 0 0 0 0

Renov. af kørebaner 11.462.873 11.462.873 0 0 i gang 0 0 0 0

Koordinerende belægningsarbejder 8.525.809 9.164.499 -638.690 0 i gang -638.690 0 -638.690 0

Kystfodring 2) 699.742 3.408.589 -2.708.847 0 i gang -2.708.847 0 -2.708.847 0

Ren. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 3) 1.274.527 1.520.850 -246.323 0 i gang -246.323 0 -246.323 0

Broer, tunneller og underløb 882.663 827.282 55.381 0 i gang 55.381 0 55.381 0

Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 592.000 591.942 58 0 Afsluttet -58 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Trafiksikkerhedsarbejde 61.994 61.994 0 0 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Vejafvandingsbidrag 4) 2.724.297 1.455.288 1.269.009 0 Afsluttet -1.269.009 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Teknik og Miljø 1.662.582 6.670.329 3.232.334 -5.007.747 -3.232.334 0 0 -5.007.747 -3.232.334 -5.007.747 -3.232.334

Teknik og Miljø Udligningsmoms 1.662.582 6.670.329 3.232.334 -5.007.747 -3.232.334 0 0 -5.007.747 -3.232.334 -5.007.747 -3.232.334

Byfornyelse Frederikshavn 5) -6.383 670.689 6.383 -670.689 I gang 6.383 -670.689 6.383 -670.689

Diverse bymiljøarbejder 5) -3.397 356.961 3.397 -356.961 I gang 3.397 -356.961 3.397 -356.961

Matrikulære berigtigelser 67.479 210.701 -143.222 0 i gang -143.222 0 -143.222 0

Kystbeskyttelse 8.981 1.625.794 2.204.684 -1.616.813 -2.204.684 i gang -1.616.813 -2.204.684 -1.616.813 -2.204.684

Solnedgangsplads i Skagen 338.767 1.270.365 -931.598 0 i gang -931.598 0 -931.598 0

Klimasikring 564.736 1.218.078 -653.342 0 i gang -653.342 0 -653.342 0

Udvikling af byrum 682.618 2.355.171 -1.672.553 0 0 0 -1.672.552 0 -1.672.552 0

Udvikling af byrum - Rådhusparken Fr.h 6) 1.485.725 -1.485.725 0 i gang -1.485.725 0 -1.485.725 0

Udvikling af byrum - Bycenterudv. Sæby 286.426 473.253 -186.827 0 i gang -186.827 0 -186.827 0

Udvikling af byrum - Skolemarken Skagen 396.193 396.193 0 0 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Direktør John Kristensen 3.276.813 4.121.213 -844.400 0 18.091 0 -826.309 0 -826.309 0

Ejendomscenter 3.276.813 4.121.213 -844.400 0 18.091 0 -826.309 0 -826.309 0

Ejendomscenter 3.276.813 4.121.213 -844.400 0 18.091 0 -826.309 0 -826.309 0

Bådebroer m.m. 3.276.813 4.121.213 -844.400 0 18.091 0 -826.309 0 -826.309 0

Bådebroer 1.473.572 1.887.235 -413.663 0 i gang -413.663 0 -413.663 0

Ålbæk havn reparation af moler 1.465.887 1.483.978 -18.091 0 Afsluttet 18.091 Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet

Sæby Havn - Udviklingsplan 337.355 750.000 -412.645 0 i gang -412.645 0 -412.645 0
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