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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 12. september 
2018
Sags ID: EMN-2017-02879

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 12. september 2018.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Bilag
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2 (Åben) Områdefornyelse i Dybvad - godkendelse af programmet
Sags ID: EMN-2016-03482

Sagsbehandler: Line Søndergaard Schulz

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune søgte den 9. januar 2017 Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriet om støtte til områdefornyelse i Dybvad. Den 31. marts 2017 meddelte 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en reservation på 1.100.000 kr. til gennemførelsen af 

områdefornyelsen i Dybvad. 

Reservationen er betinget af to forhold: At der udarbejdes et Områdefornyelsesprogram 

med inddragelse af borgerne i Dybvad og at Frederikshavn Kommune medfinansierer 

områdefornyelsen med det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, dvs. 2.200.000 kr.

Der er nu udarbejdet et program for Områdefornyelsen, som bygger på Dybvad-

borgernes ønsker til byens udvikling. Områdefornyelsen omfatter hele Dybvad by. 

Første del af programmet omhandler området, herunder beskrivelse af potentialer og 

udfordringer. Anden del omhandler målsætninger for områdefornyelsen og beskrivelse af 

de fem konkrete indsatsområder. Tredje del omhandler organiseringen og samarbejdet 

med borgere, foreninger og erhverv. Fjerde del rummer et overordnet budget, en tidsplan 

og en investeringsredegørelse. 

Den overordnede målsætning og ambition for Områdefornyelsen i Dybvad er: 

 At styrke Dybvad som en attraktiv bosætningsby.

 At alle indsatser og projekter i byen understøtter fortællingen om byens DNA og 

identitet som en historisk teglværksby. 

 At understøtte det lokale engagement og medejerskab i byens positive udvikling.

På denne baggrund lægges der op til fem indsatsområder i 

områdefornyelsesprogrammet, hvor det tværgående tema for dem alle er styrkelsen af 

byens historiske DNA, der bygger på en driftig stationsby med eget teglværk og 

dertilhørende bevaringsværdige teglstensbygninger.

De fem indsatsområder er: 

1. Forskønnelse af midtbyen – med et historisk DNA

Gennem forskønnelse af bymidtens gader skal historien om byens identitet

fortælles. Der etableres derfor røde belægningsbånd i gadeforløbet med 

mulighed for indretning med beplantning og siddepladser, der indbyder byens 

borgere og besøgende til ophold. 
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Gadeforløbene danner forbindelse mellem byens tre nye samlingssteder: 

Bytorvet, Oasen og Leg-på-tværs som hver især knytter sig til eksisterende 

faciliteter og udnytter det potentiale som midtbyen besidder. 

2. Det lokale fritidsliv – natur, leg og motion

Det lokale fritidsliv skal styrkes. Et særligt potentiale ved Søparken og bækken 

skal danne grundlaget for nye aktiviteter. Sammen med området omkring Dybvad 

Hallen og Skolen er de byens knudepunkter for naturoplevelser, leg og motion. 

Der skabes sammenhæng mellem knudepunkterne gennem indsatsen ”Stærke 

forbindelser”. 

3. Stærke forbindelser – stier, veje og trafik samt broer langs bækken

Der skal etableres en stærk forbindelse på tværs af byen – fra Skole og Hal 

gennem midtbyen til Søparken. Forbindelsen skal inddrage midtbyens gader og 

skabe nye sammenhænge og muligheder for nye potentielle udviklingsområder i 

byen. Der arbejdes desuden med at forstærke fortællingen om bækken forløb 

gennem byen, med styrkelse af vandspejlets og broernes synlighed. 

4. Historiefortælling og tiltrækning af nye tilflyttere

Fortællingen om byens DNA skal forstærkes gennem fysiske indsatser i byen fx 

med teglkunst, belysning, belægning, skiltning m.v. De fysiske tiltag skal 

suppleres med film, skrevne fortællinger, ambassadører og anden branding, for

at nå ud til potentielle tilflyttere. Der arbejdes også med planer for omdannelse af 

midtbybebyggelse og nye boligområder som attraktive bosætningssteder for bl.a. 

børnefamilier. 

5. Lokalt samarbejde og samskabelse

Dybvad er en by med mange ildsjæle og stor initiativrigdom. Områdefornyelsen 

skal være med til at samle og støtte op om de gode initiativer. Der skabes bl.a. 

gode løsninger ift. nedrivning af faldefærdige bygninger gennem samarbejde med 

byens nyoprettede Byfond. Ligeledes ønskes samarbejdet mellem byens erhverv 

og skole styrket og områdefornyelsens nyetablerede grønne områder skal 

skabes i samarbejde med byens grønne hold – så drift og vedligehold 

gennemtænkes fra start. 

Områdefornyelsen skal godkendes af byrådet og være indsendt til Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen inden den 1.oktober 2018. Når Styrelsen har godkendt programmet, skal 

områdefornyelsen være gennemført indenfor 5 år. Programmet er vedlagt som bilag. 
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Økonomiske konsekvenser

Projektet gennemføres inden for en samlet ramme på 3.300.000 kr. med udgangspunkt i 

følgende fordeling:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

Udgifter

1. Midtbyen 0 780.000 420.000 0 0 0 1.200.000

2. Fritid 0 250.000 0 0 350.000 0 600.000

3. Forbindelser 0 0 250.000 500.000 0 0 750.000

4. Fortælling 0 0 0 170.000 170.000 0 340.000

5. Samskabelse 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 120.000
Programskrivning +
Projektledelse mm. 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 290.000

I alt 90.000 1.110.000 750.000 750.000 600.000 0 3.300.000

Indtægter

Distriktsudvalget 60.000 140.000 0 0 0 0 200.000
Tillægsbevilling 
DIR 29.05.18 0 0 400.000 400.000 400.000 0 1.200.000
CTM/CPV 
løn og anlæg 0 100.000 100.000 100.000 0 0 300.000

Byfornyelsesmidler 0 500.000 0 0 0 500.000

Refusion fra Staten 30.000 370.000 250.000 250.000 200.000 0 1.100.000

I alt 90.000 1.110.000 750.000 750.000 600.000 0 3.300.000

I forbindelse med afslutningen af anlægsprojekterne i områdefornyelsen vil der stadig 

være et behov for afledte driftsudgifter. 

I samarbejde med Center for Park & Vej samt Dybvads Grønne Hold skal der sikres gode 

løsninger for drift og vedligehold. En eventuel drift tænkes tidligt ind i anlægsprojekterne, 

for at opnå gode løsninger, hvor der er taget højde for både drift, design og anvendelse.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og 

byrådet at godkende programmet for områdefornyelsen i Dybvad.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 04-09-2018

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018
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Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Dybvad_områdefornyelsesprogram_aug2018 (DokID: 2512259 - EMN-2016-03482)
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3 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti - Sæby Varmeværk A.m.b.a.
Sags ID: EMN-2018-02511

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Sæby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev fra af 25. august 2018 anmodet Frederikshavn 

Kommune om en kommunegaranti til en byggekredit og efterfølgende lån ved 

KommuneKredit på 60.000.000 kr. til finansiering af investering i udvidelse af 

solvarmeanlæg, ny spids- og reservelastkedel samt investering i ledningsnettet. Lånet 

forventes optaget med en løbetid på 20 år. 

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti såfremt lånet 

opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som 

annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2, 

kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån 

må højst være 1 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 

10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, 

såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 

anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det 

beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal 

deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 

anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der 

ønskes optaget, inden for de rammer, der er for løbetid.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal 

låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders 

kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

I henhold til Byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 

23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig 

provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til 

forsyningsselskaberne.
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Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garantier for Sæby Varmeværk A.m.b.a. Det 

drejer sig om 2 lån optaget i henholdsvis 2010 og 2015 hvor restgælden p.t. er på 

30.555.555,56 kr.   

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for 

byggekredit og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 60.000.000 kr. til 

Sæby Varmeværk A.m.b.a. til investering i udvidelse af solvarmeanlæg, ny spids-

og reservelastkedel samt investering i ledningsnettet.

2. der opkræves, den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision af 

restgælden ultimo året. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti (DokID: 2509836 - EMN-2018-02511)
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4 (Åben) 1. behandling af budget 2019 - 2022
Sags ID: EMN-2017-02616

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes budgetforslag 2019 – 2022 for Frederikshavn Kommune til 1. 

behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af 

forudsætningerne i Direktionens budgetoplæg og Økonomiudvalgets beslutninger på 

mødet den 22. august 2018.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som styrelsesloven kræver. I forhold til 

tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende 

materiale:

 Generelle regler for Frederikshavn Kommune

 Hovedoversigt til budget

 Sammendrag af budget

 Tværgående artsoversigt

 Samlet tilskudsoversigt

 Samlet takstoversigt

 De generelle bemærkninger er blevet udvidet

 De specielle bemærkninger er blevet udvidet

Som bilag til sagen tilknyttes ”budgetforslag til 1. behandling”, hvoraf den samlede 

virkning af ovennævnte ændringer fremgår.

Der er efter udarbejdelsen af ”Budgetforslag til 1. behandling” modtaget svar på 

kommunens ansøgninger til diverse puljer. Svarene betyder, at der er nogle 

budgetmæssige ændringer, der bør indregnes og sammen med budgetforslaget danne 

baggrund for det videre budgetarbejde.

Der er modtaget tilsagn om, at Frederikshavn Kommune modtager 11 mio. kr. i tilskud 

som vanskeligt stillet kommune i 2019. 

Der er modtaget dispensation til at lånoptage for 7 mio. kr. i 2019. I budgetforslaget er der 

indregnet en forventet dispensation på 9 mio. kr. Dette giver en låneadgang som er 2 

mio. kr. lavere end indregnet. Indregnes den lavere låneadgang skal der ligeledes 

indarbejdes lavere udgifter til renter og afdrag. 
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Som de første sider i budgetforslagsbogen, sidder en oversigt over de beløbs-

/bevillingsmæssige konsekvenser er samt en oversigt der viser hvorledes de påvirker 

målsætningerne, når der indregnes et særtilskud på 11 mio. kr. og der indregnes en 

lavere låneadgang på 2 mio. kr. med tilhørende lavere renter og afdrag i budgetforslaget.

Budgetforslaget til 1. behandlingen (vedlagt som bilag) er opdateret med 

Økonomiudvalgets beslutninger fra 5. september 2018.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling og godkendelse i 

byrådet.

2. Økonomivalget anbefaler byrådet, at indregne tilskud til særligt vanskeligt stillede 

kommuner på 11 mio. kr. i budgetforslaget

3. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at den lavere låneadgang på 2 mio. kr. samt 

regulering af renter og afdrag indregnes

4. Tirsdag den 25. september 2018 kl. 9.00 fastsættes som sidste frist for aflevering 

af ændringsforslag til budget 2019 - 2022

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 05-09-2018

1. Indstillingen tiltrædes.

2. Indstillingen tiltrædes

3. Indstillingen tiltrædes. Som følge af den mindre låneadgang, reduceres 

Økonomiudvalgets ”Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse” med 2 

mio. kr.

4. Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Budget 2019-2022 - 1. behandling Byrådet (DokID: 2534355 - EMN-2017-02616)
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5 (Åben) Valg af 1 medlem til Foreningen Ålbæk Havn af 1991
Sags ID: EMN-2017-00736

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Jf. § 3 i Vedtægter for foreningen ”Ålbæk Havn af 1991” ledes foreningens arbejde af en 

bestyrelse – heraf kan Frederikshavn Kommune vælge 1 repræsentant til bestyrelsen.

Foreningens formål er at administrere og drive Ålbæk Havn – i h.t. kontrakt herom med 

Frederikshavn Kommune – og derved skabe så gode forhold som muligt for havnens 

brugere.

Indstilling
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Bilag
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6 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer 12.09.18
Sags ID: EMN-2018-00229

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Bilag
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7 (Lukket) Salg af Ålborgvej 93B, Sæby
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8 (Åben) Underskriftsside - 12. september 2018
Sags ID: EMN-2017-02930

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. 

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 

Godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Bilag
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