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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 22. 
december 2021
Sags ID: EMN-2020-06036

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 22. december 2021.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan for Boligområde 
Kirkevej 21 i Skagen
Sags ID: GEO-2020-02321

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

11.08.2020 30.11.2021

Bygherres rådgiver har fremsendt forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01, der skal skabe 

mulighed for at etablere 12 boliger i en bygning på 3 etager. Områdets beliggenhed 

fremgår af bilag. 

Planen sikrer, at bygningen formidler overgangen fra den høje og massive bygning, der 

huser Skagen Fritids- og Kulturcenter til det lavere institutions- og boligbyggeri mod vest

og nord. Den sikrer bl.a.: bygningsudtryk, med elementer fra Skagens traditionelle 

byggestil - samt etablering af friarealer, det vil sige: vejadgang, parkeringspladser for 

personbiler og cykler, udendørs opholdsarealer, der både har fælles og mere privat

karakter. I overensstemmelse med parkeringsnormen for etageboliger etableres der 1 

plads pr. bolig. Heraf er 2 handicappladser, 1 til en stor kassebil og 1 til en alm. bil.

Bygherre gennemfører pt. en forureningsundersøgelse af arealet med henblik på at sikre 

jordens egnethed til boligformål. Eksisterende bygning (tidl. Taxacentral) - beliggende 

mod nord - indrettes som depotrum til de nye boligerne. For at få en hensigtsmæssig 

indretning af friarealet, forudsættes nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygning

mod syd (tidl. pumpestation), Bygningen er SAVE-vurderet til 4. 

Der etableres vejadgang til området fra Kirkevej via parkeringsanlægget til Skagen 

Fritids- og Kulturcenter. Anlægget er offentligt og Fritids- og Kulturcentret er indforstået 

med løsningen. Vejadgang til institutionen umiddelbart nord for lokalplanområdet sikres 

via parkeringsanlægget til de nye boliger. Adgangen til den eksisterende 

hovedstiforbindelse fra bevares. Beregning af trafikstøj fra Chr. X´s Vej godtgør, at der 

ikke er behov for, at træffe bestemmelser i lokalplanen om etablering af støjvold eller –

hegn.

I Kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til offentlige formål. For at kunne 

lokalplanlægge til boligformål, skal der besluttes en væsentlig ændring af

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget&date=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F11-08-2020%2015.00%20-%2019.00&fileName=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%2F11-08-2020%2015.00%20-%2019.00%2FReferat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf
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Kommuneplanen. Det sker med tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen, der følger forslaget 

til lokalplanen.

Indstilling
Teknik- og Kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg

og byråd at sende lokalplan og kommuneplantillæg i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 30.11. 2021 (DokumentID: 4081787 -

GEO-2020-02321)

2. Udkast til tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen 2021.25.11 Kirkevej 21, Skagen Bilag til PMU 30.11.2021 

(DokumentID: 6481089 - GEO-2020-02321)

3. Udkast til lokalplan SKA.B.03.09.01 Kirkevej 21, Skagen 2021.25.11  Bilag til PMU 30.11.2021 (DokumentID: 

6480979 - GEO-2020-02321)
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3 (Åben) Godkendelse af vandværkernes vandtakster 2022
Sags ID: GEO-2021-03386

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling
Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de almene vandværkers 

takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, det vil sige, at 

vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På 

den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede 

behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de almene vandværker ses i bilag 1 (alle priser er ekskl. moms). Der er 

angivet takster for 2022 til godkendelse, samt tidligere godkendte takster som 

sammenligningsgrundlag. Administrationens bemærkninger til vandtaksterne kan ses i 

bilag 2.

Administrationen har vurderet, at der for alle de almene vandværker er sammenhæng 

mellem indtægter, formue og planlagte og forventede udgifter, samt vandværkets stand. 

Vurderingen er sket på baggrund af de fremsendte regnskaber og budgetter.  

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at

taksterne for 2022 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Bilag1 - Vandtakster for 2022 (DokumentID: 6420790 - GEO-2021-03386)

2. Bilag 2 - CTM's bemærkninger til vandtaksterne (DokumentID: 6420893 - GEO-2021-03386)
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4 (Åben) Fastsættelse af priser for boliggrunde og erhvervsjord 2022
Sags ID: EMN-2021-05065

Ansvarligt center: Erhverv og Service - Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Salgsprisen for boliggrunde og erhvervsjord skal hvert år godkendes af Økonomiudvalget 

og byrådet. Samlet overblik over boliggrunde og erhvervsjord til salg vedlægges som 

henholdsvis bilag 1 og bilag 2 (katalog).

De boliggrunde og det erhvervsjord som er beskrevet i kataloget, bliver løbende 

annonceret til salg på http://frederikshavn.dk/grundsalg og kan, efter den årlige 

fastsættelse af priser, administrativt sælges uden yderligere politisk godkendelse. 

Prisfastsættelse

Åshusene 12, Frederikshavn

I forbindelse med godkendelse af tillæg til lokalplan for Flade Bakker, er det nu muligt at 

udstykke endnu en grund i området. Det indstilles, at grunden Åshusene 12, 

Frederikshavn udbydes til salg for 995.000 kr. inkl. moms i lighed med øvrige grunde på 

Åshusene. Grunden er vist med rød på bilag 3.

Teranåsvej, Sæby – område 1

Der er i lokalplan SAE.4.12.0 udlagt er areal til erhvervsformål på ca. 8.100 m2. Arealet

har tidligere været udlagt til offentlige formål, men er i forbindelse med temaplanen 

ændret tilbage til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, let industri og 

håndværk. Arealet er vist med rød på vedhæftet bilag 4.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at arealet udbydes til salg i 2022 til 

erhvervsformål til 51 kr. pr. m2 ekskl. moms. I henhold til gældende lokalplan kan området 

anvendes til lettere industri og håndværk.

Tranåsvej, Sæby - område 2

Ud over det lokalplanlagte areal er der tillige et areal på ca. 3.900 m2, der i

kommuneplanen er udlagt erhvervsformål. Arealet er vist med blå på vedhæftet bilag 4. 

Det indstilles, at det kommuneplanlagte arealet udbydes til salg i 2022 til erhvervsformål 

for 51 kr. pr. m2 ekskl. moms med den betingelse, at køber skal udarbejde lokalplan for 

området. Det betinges tillige, at køber skal indsende lokalplanforslag til 

myndighedsbehandling inden 1 år fra overtagelse.

I forbindelse med udbud og salg af de to områder, vil der blive taget hensyn til vejadgang 

frem til Tranåsvej 15 og 17, der begge benyttes til spejderformål.

http://frederikshavn.dk/grundsalg
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Hele området benyttes pt. midlertidig af Forsyningen. Et udbud vil først blive annonceret, 

når forsyningen har afsluttet deres arbejde.

Vendsysselvej, Frederikshavn

Der er inddraget et nyt erhvervsområde i temaplanen ved Vendsysselvej. Området er ca. 

2,5 ha og vist med rød på bilag 5.

Der er modtaget henvendelse om køb af en del af området, hvorfor det indstilles, at hele 

området udbydes til salg til erhvervsformål til 51 kr. pr. m2 med den betingelse, at køber 

skal udarbejde lokalplan for området. Det betinges tillige, at køber skal indsende 

lokalplanforslag til myndighedsbehandling inden 1 år fra overtagelse.

Katalog:

Det indstilles at prisen for erhvervsjord samt boliggrunde fastholdes i 2022, idet det 

vurderes, at priserne svarer til markedsprisen.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at 

1. Åshusene 12, Frederikshavn udbydes til salg til en mindstepris på 995.000 kr. 

inkl. moms

2. Tranåsvej, Sæby:

a) Område 1 udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2 ekskl. moms

b) Område 2 udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2 ekskl. moms

med betingelse om, at køber udarbejder lokalplan

3. Vendsysselvej, Frederikshavn udbydes til salg til en mindstepris på 51 kr. pr. m2

ekskl. moms med betingelse om, at køber udarbejder lokalplan

4. Ovenstående erhvervsjord og boliggrund sælges til højstbydende efter endt 

udbud. Nettooverskud fra salg tilgår pulje for køb og salg

5. Sælges ovenstående ikke efter endt udbud, sættes det løbende til salg i ”katalog” 

til en fast pris svarende til mindsteprisen

6. Salgsprisen for boliggrunde forbliver uændret i 2022

7. Salgsprisen for erhvervsjord forbliver uændret i 2022 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.
Erhvervsjord fastsættes til 35 kr. pr. m2 ekskl. Moms.

Beslutninger:
Godkendt, erhvervsjord sælges til 35 kr. m2, dog fastholdes erhvervsjord i Sæby 
trafikcenter Sæby  syd til 230 m2.
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Bilag

1. Bilag 1- Oversigt over boliggrunde (DokumentID: 6451134 - EMN-2021-05065)

2. Bilag 2 - Oversigt over erhvervsjord (DokumentID: 6451130 - EMN-2021-05065)

3. Bilag 3 (DokumentID: 6485850 - EMN-2021-05065)

4. Bilag 4 (DokumentID: 6485924 - EMN-2021-05065)

5. Bilag 5 (DokumentID: 6486529 - EMN-2021-05065)
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5 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb -
Økonomiudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01600

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgetter for 2022 samt 

budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under 

Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Økonomiudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af 

de afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Samarbejdsportal 936.000 kr.

Pulje vedr. Knivholt Hovedgård* 865.000 kr.

Bygningsvedligeholdelse* 24.602.000 kr.

Energirenoveringer* 4.668.000 kr.

Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse 6.692.000 kr.

Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 4.309.000 kr.

Investering i ABA-anlæg* 1.565.000 kr.

Bygninger overgået til projektudvikling* 284.000 kr.

Udvikling i yderområder og landdistrikter 983.000 kr.

Geopark - vækstpotentiale 2.000.000 kr.

Salg af jord og bygninger -2.741.000 kr.

Energibyen, projektudvikling 2.817.000 kr.

Pulje til prioritering i by og opland 3.279.000 kr.

Støtte til arrangement 516.000 kr.

Projektudviklingspulje 255.000 kr.

Reinvesteringer Grafikafdelingen 107.000 kr.

Sæby Købstadsjubilæum 506.000 kr.

I alt 51.643.000 kr.

Ovennævnte oplistning af rådighedsbeløb vedrører de projekter der var tilknyttet 

Økonomiudvalget før styrelsesvedtægten blev ændret, i forhold til ændret 

opgavefordeling mellem Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. 

Ovennævnte projekter markeret med * er således overført til Teknisk Udvalg, som følge 

af styrelsesvedtægtsændringen. Økonomiudvalget søger derfor, på vegne af Teknisk 

Udvalg, om frigivelse af disse rådighedsbeløb.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalgets anmoder byrådet om, at 

rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område i 2022 frigives, som ovenfor anført, 

med i alt 51.643.000 kr. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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6 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01599

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen 

finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Digitalisering af skoleområdet 3.882.000 kr.

Udvikling af den digitale daginstitution 2.276.000 kr.

Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde i 4 skoledistrikter 8.000.000 kr.

Udstyr kommunale dagtilbud (Ladcykler/legetøj) 500.000 kr.

I alt 14.658.000 kr.

Indstilling
Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anmode byrådet om, at 

rådighedsbeløbene på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2022 frigives, som 

ovenfor anført, med i alt 14.658.000 kr. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 09-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Irene Hjortshøj (A)

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021
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Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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7 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk 
Udvalgs budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01601

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 

budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet. 

Teknisk Udvalgs samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres af de 

afsatte rådighedsbeløb på budgettet. 

Slidlag 0 7.388.000 kr. 

Vejprojekter 6.394.000 kr. 

Renov. af kørebaner 0 8.868.000 kr. 

Koordinerede belægningsarbejder            10.987.000 kr.

Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027 1.461.000 kr. 

Matrikulære berigtigelser 00.50.000 kr. 

Broer, tunneller og underløb 0 947.000 kr. 

Vejafvandingsbidrag 0 2.482.000 kr. 

Kystbeskyttelse og kystfodring 0 1.594.000 kr. 

Områdefornyelse i Frederikshavn midtby    104.000 kr. 

Områdefornyelse i Dybvad 0 419.000 kr. 

Dispositionspuljen 0           3.224.000 kr. 

Bådebroer m.m. 0                        2.362.000 kr. 

Asfalt – belægningsarbejder 5.000.000 kr. 

Cykelstier – 2-1 veje – sikre skoleveje 5.000.000 kr. 

Offentlige toiletter – strategi 0 1.200.000 kr. 

Klimaindsatser og konkrete tiltag 3.000.000 kr. 

Rekreative tiltag i naturen 1.500.000 kr. 

I alt            61.981.000 kr. 

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at 

anmode byrådet om, at rådighedsbeløbet på Teknisk Udvalgs område i 2022 frigives, 

som anført med i alt 61.981.000 kr. 
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021

Dato: 29-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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8 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og 
Miljøudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01602

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgettet for 2022 samt 

budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet. 

Plan- og Miljøudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen finansieres 

af de afsatte rådighedsbeløb på budgettet. 

Landsbyfornyelse - 3.292.000 kr. 

Landsbyfornyelse – tilskud fra staten -2.027.000 kr. 

I alt 1.265.000 kr.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget, at anmode byrådet om, at rådighedsbeløbende på Plan- og 

Miljøudvalgets område i 2022 frigives, som ovenfor anført, med 1.265.000 kr.  

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 30-11-2021

Godkendt.

Afbud fra Anders Brandt Sørensen (A) i stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

.
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9 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde 2022
Sags ID: EMN-2021-01371

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 13. oktober 2021 budgetter for 2022 samt 

budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb anført under Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede anlægsbevilling indstilles frigivet. Bevillingen 

finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på budgettet.

Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 1.158.000 kr.

Skagen Stadion 395.000 kr.

Frederikshavn Idrætscenter 623.000 kr.

Østervrå Hallen 62.000 kr.

Skagen Tennis- og Badmintonklub 161.000 kr.

Skagen Kultur- og Fritidscenter 561.000 kr.

Ålbæk Idrætscenter 205.000 kr.

Skagen Ridehus 47.000 kr.

Nordjyllands Kystmuseum 50.000 kr.

I alt 3.262.000 kr.
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Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at anmode byrådet om, at rådighedsbeløbene i 2022 frigives, med i alt 

3.262.000 kr. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 08-12-2021

Godkendt.

Afbud fra Bjarke Dyhr Lynnerup (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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10 (Åben) Frederikshavn Boligforening, ansøgning om tilladelse til 
lånoptagelse i afd. 7, 9 og 15, samt huslejeforøgelse i afd. 7 og 15
Sags ID: EMN-2021-05393

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder i henvendelse af 30. november 2021 om 

godkendelse af lånoptagelse i afdeling 7, 9 og 15 i forbindelse med renoveringsarbejder. 

Som følge heraf anmodes der endvidere om tilladelse til huslejeforøgelse i afdeling 7 og 

9.

Alle 3 projekter er godkendt på de respektive afdelingsmøder i efteråret 2021.

Der er ikke krav om kommunal garanti på de 3 lån.

Ansøgningen fremsendes idet at der i § 29 i Lov om almene boliger m.v. anføres at der 

ikke uden byrådets godkendelse kan udstedes pantebreve med pant i almene boliger. 

Endvidere anføres i § 79, stk. 4 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. at 

byrådet skal godkende lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, når 

lejeforhøjelsen overstiger 5%. 

Projekterne er som følger:

Afdeling 7 Råholt - Frederikshavn:

Afdelingen er beliggende Vitus Berings Vej 1-136 i Frederikshavn, og består af 102 

lejemål. Afdelingen er opført i 1957.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 25. august 2021 og vedrører følgende 

forhold:

 Udskiftning af tag med belægning i tagpap og efterisolering af loft.

 Renovering af badeværelser herunder nye klinker og inventar samt gulvvarme.

 Etablering af solceller.

 Renovering sokkel ved gavle og ved indgang til lejemål.

 Ny flisebelægning.

 Opsætning af intelligent varmestyring.

 Individuel vandmåling pr. lejemål

Projektet har et anlægsbudget på 36,2 mio. kr., som finansieres med 4 mio. kr. fra egne 

henlæggelser og 32,2 mio. kr. fra 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 7,6%. Herudover vil vandforbrug 

ikke længere være en del af huslejen, men skal afregnes og indbetales separat ud fra et 

forbrugsregnskab.
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Der er i projektet væsentlige energimæssige tiltag, som vil reducere stigningen i den 

samlede boligudgift. Reduktionen påvirker både forbruget af el, vand og varme.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 624 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Afdeling 9 Stjernen - Frederikshavn:

Afdelingen er beliggende Vestergade 31A-31C, Markedsvej 2-76 samt Nytorv 17, og 

består af 118 lejemål. Afdelingen er opført i 1957 samt 1987-1989.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 6. september 2021 og vedrører følgende 

forhold:

 Udskiftning af vinduer – vestside på bebyggelsen på Vestergade.

 Udskiftning af varmtvandsrør på bebyggelsen på Markedsvej og Nytorv.

 Opsætning af intelligent varmestyring.

 Udbedring af revner i indervægge på bebyggelsen på Markedsvej

Projektet har et anlægsbudget på 2,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. finansieres med et 30-

årigt fastforrentet realkreditlån. Derudover har projektet modtaget tilsagn om tilskud fra 

Bygningspuljen på 355.000 kr. til udskiftningen af vinduer.

Projektet medfører en huslejestigning på 1,6%.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 766 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Afdeling 15 Gartnerbo - Frederikshavn:

Afdelingen er beliggende Vestergade 9A-9E samt Danmarksgade 10A-10B, og består af 

81 lejemål. Afdelingen er opført i 1975.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 9. september 2021 og vedrører etablering af 

lifte i opgangene beliggende i bebyggelsen på Vestergade – i alt 5 opgange.

Projektet har et anlægsbudget på 2,5 mio. kr., som finansieres med et 30-årigt 

fastforrentet realkreditlån.

Projektet medfører en huslejestigning på 6,5% på de lejemål, der er beliggende i 

opgange, der få installeret lifte.

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2022 745 kr. pr. år pr. kvadratmeter.

Samlet oversigt over de godkendelse der ansøges om:

Afdeling 7:

 Godkendelse af realkreditlån på 32,2 mio. kr.
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 Godkendelse af huslejestigning på 7,6%

Afdeling 9:

 Godkendelse af realkreditlån på 2,1 mio. kr.

Afdeling 15:

 Godkendelse af realkreditlån på 2,5 mio.

 Godkendelse af huslejestigning på 6,5%

Låneoptagelserne medfører ikke kommunal garanti.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. låneoptagelsen for afdeling 7 på 32,2 mio. kr., afdeling 9 på 2,1 mio. kr. og 

afdeling 15 på 2,5 mio. kr., godkendes som anført

2. huslejestigningen i afdeling 7 på 7,6% og afdeling 15 på 6,5% godkendes som 

anført. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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11 (Åben) Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 
2020/21
Sags ID: EMN-2021-04993

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Boligforeningen Vesterport fremsender på vegne af bestyrelsen for den selvejende 

ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium, kollegiets årsregnskab 2020/21 til 

byrådets godkendelse.

Regnskabet er bilagt revisionsprotokol.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med bygge- og 

boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger opført med 

statsstøtte.

Der har i året været lejetab på 28% svarende til 2.443.166 kr. – hvilket er 9 t.kr. mindre 

end budgetteret.

For at øge udlejningen er der gjort følgende:

 Fokus på forbedring af lejlighedernes vedligeholdelsesmæssige stand, 

 Etablering af Sportsakademiet i en af blokkene på Hånbækvej.

Sportsakademiet ejes af EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og   

Frederikshavn Handelsskole.

 Forbedret samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Ungeenheden

 Nedsættelse af huslejen for 2-værelses lejligheder for budgetår 2022/22.

Årets resultat udgør et underskud på -228.876 kr. og kan primært henføres til store tab 

ved fraflyttere samt store vandudgifter som følge af løbende toiletter. Det akkumulerede 

driftsunderskud udgør herefter -228.876 kr., da sidste års opsamlede underskud på -

24.492 kr. er budgetmæssigt afviklet i året.

Det opsamlede underskud afvikles i henhold til lovgivningen.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til 

forbehold.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende 

årsregnskabet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Frederikshavn Kollegium - Tilsynsmæssig gennemgang af regnskab 2020-21 (DokumentID: 6448351 - EMN-

2021-04993)

2. Beretning Frederikshavn Kollegium 2020-21 (DokumentID: 6489447 - EMN-2021-04993)

3. Årsregnskabet 01 08 2020 - 31 07 2021 (DokumentID: 6442933 - EMN-2021-04993)

4. Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2020-2021 (DokumentID: 6442934 - EMN-2021-04993)
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12 (Åben) Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022
Sags ID: EMN-2021-02574

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2020-2022 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og 

plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020-2022. Planen er tilpasset vilkår og 

udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker 

til beskæftigelsesindsatsen som Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd har udpeget.   

Planen indeholder blandt andet målsætning om, hvad Frederikshavn som Kommune 

gerne vil være kendt for samt indsatser, der understøtter og medvirker til at realisere 

Beskæftigelsesplan 2020-2022. 

Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 

kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 

beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 

kommunernes beskæftigelsesplaner.

De beskæftigelsespolitiske mål for 2022 blev udmeldt den 18. maj 2021 og er en 

fortsættelse af målene fra 2021: 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2021 godkende Beskæftigelses-

planen 2022, hvorefter den sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) til 

orientering.

Beskæftigelsesplanen har inden godkendelsen i Arbejdsmarkedsudvalget været i høring i 

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på mødet den 4. november høringssvarene fra Det 

lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) vedr. udkast til tillæg til Beskæftigelsesplan 2022. 

Arbejdsmarkedsudvalget kvitterede for høringssvarene, som gav anledning til følgende 

ændringer.

 I de beskæftigelsespolitiske mål for 2022 imødekommes ønsket fra LAR om 

mere fremadskuende og ambitiøse målsætninger. Derfor ændres flere af 

målene for 2022 til benchmark-målinger, hvor resultaterne i Frederikshavn 
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Kommune i 2022 skal være på niveau med eller højere end 

landsgennemsnittet. 

 Resultatmålet omhandlende måling af delvise raskmeldinger fjernes i 

ministermål 4 ”Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft”.

 Arbejdsmarkedsudvalget er positivt indstillede over for forslaget om at 

indkalde relevante interessenter i Frederikshavn Kommune til drøftelse om 

muligheder og potentialer ift. at få flere personer med handicap i 

beskæftigelse. Administrationen vil arbejde videre med forslaget sammen 

med det nye Arbejdsmarkedsudvalg i 2022.

Beskæftigelsesplanen behandles på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. december

med henblik på godkendelse i byrådet d. 22. december.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler byrådet at 

godkende Beskæftigelsesplan 2022.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021

Dato: 13-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. beskæftigelsesplan 2020-2022 nov (DokumentID: 6478085 - EMN-2021-02574)

2. Kommentarer BP 2022 Michael Bohl (DokumentID: 6412116 - EMN-2021-02574)

3. Beskæftigelsesplan Høringssvar FH Frederikshavn (DokumentID: 6412118 - EMN-2021-02574)
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13 (Åben) Handicaprådets Årsberetning 2021 
Sags ID: EMN-2021-05149

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR/BR

Sagsfremstilling
Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt skal 

afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.

Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2021, hvori der er beskrevet hvilke sager, der 

har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen beskriver også 

Handicaprådets økonomi i 2021.

Siden 2014 har Handicaprådet orienteret byrådet om evt. ændringer i årets løb i 

Handicaprådets sammensætning i forbindelse med fremsendelse og godkendelse af 

årsberetningen – i 2021 har der ikke været ændringer.

Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives Handicaprådets 

opfattelse af samarbejdet med centrene.  

Indstilling
At Handicaprådet indstiller årsberetning 2021 til byrådets godkendelse. 

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Handicaprådet 2018-2021

Dato: 22-11-2021

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Irene Hjortshøj, Ole Rørbæk – i stedet mødte Tina Nymann 

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Årsberetning Handicaprådet 2021 (DokumentID: 6465344 - EMN-2021-05149)
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14 (Åben) Evaluering af borgerdrevne forslag
Sags ID: EMN-2021-00699

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på sit møde den 21. marts 2018, at det skulle være muligt for 

borgerne, at stille et borgerforslag. Som borger i Frederikshavn Kommune kan man 

oprette et forslag, som byrådet skal drøfte. Inden borgmesteren kan tage forslaget med 

på byrådets dagsorden kræver det, at forslaget bakkes op af andre borgere. I 

indeværende valgperiode kræver det hvad et gennemsnitligt mandat koster (1196 

stemmer) i Frederikshavn Byråd i form af underskrifter/støttetilkendegivelser fra borgere 

bosiddende i Frederikshavn Kommune, at få et forslag drøftet i Byrådet.

Byrådet besluttede, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 3-årig forsøgsordning, 

hvorefter ordningen evalueres.

Det er et krav, at borger forslaget skal have relevans i forhold til den type opgaver, 

kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning.

Der har siden muligheden blev vedtaget, været 9 borgerforslag stillet af 6 forskellige 

borgere.

Aktuelt er der følgende forslag.

 Cykelsti fra Gærum til Østervrå pt. 346 støtter

 Etablering af cykelsti langs 

Bøjlevej: Sikkerhed for 

fodgængere og cyklister

pt. 77 støtter

 Havnebad/friluftsbad pt. 3 støtter

Hvis et forslag opnår nok støtter, vil der blive fremsat af borgmesteren til beslutning på 

førstkommende byrådsmøde.

Der har tidligere været stillet nedenstående forslag:

 Økonomiske støtte til pasning af eget barn

 Skrald (kvalitativ undersøgelse af den nye renovationsmodel)

 Bybussen (Lad bybusserne køre oftere og helt til 

Gærum/Sæby/Kvissel/Elling/Strandby)

 Indførelse af minimumsnormeringer

 Lukke veje i boligkvarterer (Elmevej, Emilievej, Ingeborgvej)
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 Oprettelse af naturgrund og sansehave i Niels Mørchs Gade 

Ingen af forslagene opnåede tilstrækkeligt med støtter til at forslaget blev forelagt 

byrådet. 

Borger forslag er synligt på kommunens hjemmeside, indtil forslaget opnår et 

tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, dog maksimalt synligt i 12 måneder. I den nye 

byrådsperiode koster et gennemsnitligt mandat 1.126 stemmer.

For at oprette et forslag, skal borgeren logge ind med NemID. Det er et system der er 

udviklet til Frederikshavn Kommune. I det nye år skiftets NemID ud med MitID. 

Administrationen anbefaler, at der ikke i først omgang udvikles et system til MitID, men at 

forslagsstilleren og støtterne verificeres manualt. Hvis der bliver stillet mange forslag, 

vurderes om der bør udvikles nyt system.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at ordningen med borgerdrevne forslag fortsætter i næste 

byrådsperiode.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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15 (Åben) Bemyndigelse til Krisestaben om at træffe beslutning om, 
hvordan driften opretholdes ved stigende smittetryk
Sags ID: EMN-2020-01276

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune oplever et stigende smittetryk som landets øvrige kommuner. 

På landsplan er der iværksat en række tiltag, der skal medvirke til at reducere smitten. Vi 

oplever nu et stigende sygefravær og dette i kombination med en generel 

rekrutteringsudfordring inden for ældre- og socialområdet og dagtilbudsområdet gør, at 

vores drift er mindre robust. 

Medarbejdere og ledere leverer en vigtig og ihærdig indsats for at få vagtplaner til at nå 

sammen. Dette til trods kan vi i de kommende uger komme i en situation, hvor det ikke er 

muligt at levere det politiske fastsatte serviceniveau eller ydelser, der følger af lovgivning. 

Der kan med andre ord være behov for at lave prioriteringer, således at de mest 

nødvendige opgaver løses i forhold til borgerne. 

Driftsområderne har lavet beredskabsplaner med afsæt i den bemanding, der er til 

rådighed på en given dag og hvilke opgaver, der kan løses. I givet fald, at der sker 

ændringer i den hjælp borgere normalt modtager, vil det blive fulgt op med konkret 

information til borgerne om, hvori ændringen består og hvor langt tid ændringen forventes 

at vare. 

Erfaringsmæssigt ved vi, at situationen meget hurtigt kan ændres som følge af et eller 

flere smitteudbrud. Der er behov for hurtigt at kunne træffe de nødvendige beslutninger 

om, hvordan driften afvikles. Derfor anbefales det, at Krisestaben bemyndiges til at træffe 

beslutning om iværksættelse af nødberedskaber inden for kommunens velfærdsområder 

med virkning frem til den 15. januar 2022.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Krisestaben bemyndiges til at træffe beslutning om 

iværksættelse af nødberedskaber inden for kommunens velfærdsområder med virkning 

frem til 15. januar 2022.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

.
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16 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer december 2021
Sags ID: EMN-2020-06040

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag

.
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17 (Åben) Salg af areal ved Skagavej til støttet boligbyggeri
Sags ID: GEO-2020-00403

Salg af areal ved Skagavej til støttet boligbyggeri

Ansvarligt center: Erhverv og Service - Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. februar 2020, at man i 2021 agtede at 

prioritere Skagen Boligforenings projekt med 19 boliger på areal ved Skagavej i Skagen 

med 2,9 mio. kr. i grundkapitalindskud. Sagen fremlægges hermed til godkendelse af 

salgsvilkår og fastsættelse af pris for det kommunale areal, hvorpå boligerne ønskes 

opført. 

Arealet er cirka 5.400 m2 og vist med grønt på vedhæftede kortbilag. 

Der er indgået købsaftale med forbehold for byrådets godkendelse, herunder at byrådet 

godkender skema B, samt at nyt plangrundlag kan godkendes, og at køber opnår 

byggetilladelse som ønsket. Desuden med et særligt forbehold om, at købesummen ikke 

tillægges moms, og at køber kan hæve handlen, såfremt Skattestyrelsen ved ansøgning 

afgør, at købesummen skal tillægges moms. Det er aftalt, at kommunen ansøger 

Skattestyrelsen for købers regning. Årsagen til sidstnævnte forbehold er, at køber 

henviser til Skattestyrelsens afgørelse i sag i Aalborg Kommune, hvor en tilsvarende 

grund kunne handles uden moms. Der er kun tvivl, om købesummen skal tillægges 

moms, og ikke tilslutningsbidrag, hvor der skal betales moms. 

Overtagelsestidspunkt og tidspunkt for betaling af købesum og tilslutningsbidrag vil være 

datoen for godkendelse af skema B, hvilket formentlig vil blive i 2022. Støttesagen vil 

blive fremlagt i separat sag. 

Der opføres 1.680 m2 boligareal, og købesummen er i købsaftalen sat til 2.550 kr. pr. m2

boligareal inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og moms, hvilket giver følgende grundpris:

1.680 m2 bolig á 2.550,00 kr. inklusiv moms 4.284.000,00 kr.

Tilslutningsbidrag kloak 19 boliger á 64.687,50 kr. inklusiv moms 1.229.062,50 kr.

Købesum inklusiv moms 3.054.937,50 kr.

Det vurderes, at denne pris svarer til markedsprisen for lignende handler. 

Kommunen udarbejder tillæg til kommuneplanen, og boligforeningen har for egen regning 

udarbejdet forslag til ny lokalplan for projektet. Det forventes, at det nye plangrundlag er 

endeligt godkendt i sommeren 2022. 

Da der er tale om et salg til almennyttigt boligformål, kan kommunen sælge arealet uden 

offentligt udbud. 
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Økonomiske konsekvenser

Købesum eksklusiv moms 2.443.950,00 kr.

Tilslutningsbidrag eksklusiv moms 983.250,00 kr.

Udstykning m.m. -50.000,00 kr.

Nettoindtægt eksklusiv moms 3.377.200,00 kr.

Indstilling
Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at 

1. Arealet sælges til Skagen Boligforening for 3.377.200,00 kr. eksklusiv moms 

2. Køber betaler tilslutningsbidrag til kloak på 983.250,00 kr. eksklusiv moms til 

kommunen som sælger

3. Handlen indgås blandt andet med forbehold om, at køber kan hæve handlen, 

såfremt Skattestyrelsen ved ansøgning afgør, at købesummen skal tillægges 

moms 

4. Nettoindtægten 3.377.200,00 kr. tilgår puljen til køb og salg af ejendomme

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 15-12-2021

Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

1. Oversigtskort ØU og byråd (DokumentID: 6489284 - GEO-2020-00403)

2. Kort med beliggenhed i byen (DokumentID: 6489596 - GEO-2020-00403)
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18 (Åben) Underskriftsside den 22. december 2021
Sags ID: MOD-2020-00220

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Godkend.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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