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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - marts 2022
Sags ID: MOD-2021-00295
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Prioritering af planlagt vedligehold af bygninger 2022
Sags ID: EMN-2022-00870
Ansvarligt center: Ejendomme
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Kommunens ejendomsportefølje er på ca. 270.000 m2 fordelt på ca. 400 bygninger.
Center for Ejendomme administrerer hertil et vedligeholdsbudget på 24,602 mio. kr.
Selvejende enheder indgår ikke i denne prioritering, da de håndterer denne opgave inden
for eget budget.
De 270.000 m2 er fordelt således:


Skoler 108.000 m2



Daginstitutioner 23.000 m2



Administration 20.000 m2



Kulturhuse og biblioteker 15.000 m2



Pleje – og dagcentre (kommunale servicearealer) 19.000 m2



Kommunale idrætsanlæg 23.000 m2



Øvrige 62.000 m2

Center for Ejendomme forestår hvert år gennemførelse af bygningsgennemgang på de
kommunale bygninger og prioriterer opgaverne ud fra Teknisk Udvalgs anlægsramme,
som godkendes af byrådet.
Center for Ejendomme gennemfører bygningsgennemgangen sammen med den lokale
ledelse og prioriterer opgaverne ud fra den givne anlægsramme, jf. bilag 1.
Den gennemførte bygningsgennemgang i 2021 har kortlagt vedligeholdsopgaver for i alt
69,941 mio. kr., som er placeret i budget perioden 2022-2025 beskrevet i bilag 1
”Opgaveliste, vedligehold 2022-2025”.
Der er i 2022 prioriteret 18,284 mio. kr. efter principperne beskrevet i bilag 2, ”Planlagt
vedligehold og anlægsopgaver”.
Forskellen mellem kortlagte opgaver og den 4 årige ramme for midler til prioritering af
opgaver på bilag 1 er ca. 28,466 mio. kr., men viser dog ikke det reelle billede, da de
mindst kritiske opgaver ikke er kortlagt. Eksempelvis er der ikke opgjort det samlede
behov for indvendig maling, da dette oftest vil blive efterspurgt af æstetiske årsager, og
det vil derfor have en lav prioritering.
Endvidere bliver planlagt vedligehold for Nordstjerneskolen samt multihal betalt af midler
for planlagt vedligehold, hvor det ikke er muligt at omprioritere disse, da kommunen er
forpligtet af kontrakt med DEAS A/S.
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Når økonomi for Nordstjerneskolen samt multihal fratrækkes, er der en forskel på 12,27
mio. kr., der bl.a. også dækker prioritering til akutte opgaver.
Prioritering er disponeret således:
Planlagte opgaver 2022:
Anlæg, vedligehold Nordstjerneskolen og multihal

18.284.000 kr.
4.049.000 kr.

Prioritering til indvendig overflader, skoler*

600.000 kr.

Ikke disponeret, til akutte opgaver**

169.000 kr.

Dybvad Ældrecenter – ombygning af kommunale servicearealer***
I alt

1.500.000 kr.
24.602.000 kr.

*Der er i prioriteringslisten afsat pulje på 600.000 kr. til indvendige overflader på
skoleafdelingerne, som vil blive prioriteret imellem de 4 distrikter. Distriktsledelsen vil
blive involveret omkring processen, hvor prioritering af bygninger/lokaler, der ønskes
udført, fastlægges. Da maling for eksempel har laveste prioritering, giver det skolerne
mulighed for, at prioritere de steder, hvor sliddet er størst, hvis de ønsker det.
**Der afsættes midler til akutte opgaver, der ikke er disponeret, så der kan håndteres
akutte opgaver. Er ramme ikke tilstrækkeligt, vil der ske en omprioritering inden for
prioriterede opgaver.
***Som følge af en større ombygning ved Dybvad Ældrecenter, er der prioriteret midler til
at lave bygningsmæssige tilpasninger af de kommunale servicearealer. Dette omhandler
blandt andet ombygning af tidligere køkken, forbedring af omklædning mv.

Indstilling
Center for Ejendomme indstiller, at vedligeholdelsesopgaverne for 2022 godkendes, jf.
bilag.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Opgaveliste_indstilling 2022-25 (DokumentID: 6586607 - EMN-2022-00870)
2. Planlagt vedligehold og anlægsopgaver (DokumentID: 6585301 - EMN-2022-00870)
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3 (Åben) Godkendelse af koodinerende ledningsarbejder 2022
Sags ID: EMN-2022-00908
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver for vejarealer har i samarbejde
med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag til koordinerede
renoveringsarbejder i 2022.
Arbejdsgruppen består af medarbejdere fra Frederikshavn Forsyning og Center for Park
og Vej.
Formålet med koordineringen er at sikre, at forsyningsselskaberne og Frederikshavn
Kommune 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 opgaver
kommer på listen.
De ordinære anlægsmidler på investeringsoversigten for 2022, ”Koordinerede
belægningsarbejder”, er brugt som økonomisk grundlag for kommunens
belægningsarbejder i 2022.
I 2022 er der budgetteret med ordinært 10,987 mio. kr. til belægningsrenoveringer. Hertil
forudsættes ubenyttede midler fra 2021 at skulle bruges på allerede igangsatte projekter.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at planen for koordinerede arbejder i 2022 godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
1. Koordineringsfolder (DokumentID: 6595165 - EMN-2022-00908)
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4 (Åben) Godkendelse af forslag til Trafiksikkerhedsudvalgets
aktivitetsplan for 2022
Sags ID: GEO-2022-00006
Ansvarligt center: Teknik og miljø
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet et forslag til aktivitetsplan for 2022. Udvalget
bruger planen til at koordinere og styre indeværende års aktiviteter og til at sikre, at
ressourcerne bliver prioriteret, så Frederikshavn Kommune får mest muligt trafiksikkerhed
og tryghed for pengene.
Frederikshavn Kommunes gældende trafiksikkerhedsplan fra 2016 skal i 2022 revideres,
og der skal sættes en ny målsætning for perioden frem til 2030.
I forhold til personskadeuheld er antallet af tilskadekomne på kommunevejene i 2021
faldet med 32% i forhold til 2020. Ændringen skyldes et stort fald i antallet af lettere
tilskadekomne. Helt overordnet er årsagen formodentlig corona og den delvise
nedlukning af landet – se mere i aktivitetsplanen.
Aktivitetsplanen beskriver Trafiksikkerhedsudvalgets fokuspunkter, og den økonomiske
ramme for 2022 som i alt er budgetteret til 613.500 kr. Budgettet er fordelt således:
Sortpletarbejde
Trafiksikkerhedsplan 2022 – 2030
Samarbejde med folkeskolen
Hastighedsdæmpende tiltag og vurdering af eksisterende
trafikforhold.
Konkrete projekter
Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejder

41.000 kr.
40.000 kr.
82.000 kr.
100.000 kr.
300.500 kr.
50.000 kr.

Der er i disse år stort fokus på kampagner og adfærd. På trafiksikkerhedskonferencerne
bliver det gentagne gange fortalt, at man ikke kan ”bygge” sig til bedre trafiksikkerhed.
Trafiksikkerhedsudvalget vil anbefale, at Teknisk Udvalg igen afsætter midler til at
deltage i Rådet for Sikker Trafiks nationale kampagner eller til at udvikle egne regionale
eller lokale kampagner. Skolerne efterspørger bl.a. ”lys og lygte”-kampagner, og på det
regionale plan har de nordjyske kommuner i flere år haft et prisbelønnet
kampagnesamarbejde, som det vil være givende at vende tilbage til.
Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler, at der afsættes ekstra 200.000 kr. til kampagner.
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Forslaget til aktivitetsplanen er behandlet den 23. november 2021 i
Trafiksikkerhedsudvalget, og det sendes hermed videre til endelig godkendelse i Teknisk
Udvalg.

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget godkender
1. aktivitetsplanen for 2022
2. at der bevilliges 200.000 kr. fra dispositionspuljen til kampagner.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025
Dato: 01-02-2022

Indstillingens punkt 1 godkendes. Indstillingens punkt 2 kan ikke godkendes, idet
konkrete projekter i stedet sendes til godkendelse i Teknisk Udvalg.
Supplerende sagsfremstilling til møde i Teknisk Udvalg den 8. marts 2022
Punktet blev behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 1. februar 2022, men grundet
uklarhed omkring beslutningen, genoptages sagen.

Beslutninger:
Ad 1.
Udvalget godkender aktivitetsplanen, dog således at planen ikke omfatter konkrete
projekter. De afsatte 300.500 kr. bruges i stedet til kampagneaktiviteter inden for
aktivitetsplanens rammer, eksempelvis sikker skolevej. Såfremt der skal gennemføres
konkrete projekter, som en del af aktivitetsplanen, skal udvalget ansøges specifikt om
finansiering af sådanne.
Ad 2.
Udvalget godkender ikke indstillingen.

Bilag
1. Aktivitetsplan 2022 - 18.01.2022 (DokumentID: 6545789 - GEO-2022-00006)
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5 (Åben) Rekreative tiltag i naturen
Sags ID: EMN-2021-05539
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park og Vej står for drift, udvikling og formidling af de kommunale parker og
fredede naturområder. Der arbejdes løbende på at fremme tilgængeligheden i forhold til
at opholde sig eller være aktiv i naturen, lave mad eller overnatte i naturen. Ruter og
faciliteter opdateres på www.udinaturen.dk.
Der er i budgetaftalen for 2022-2025 afsat 1,5 mio. i 2022 til rekreative tiltag i naturen:
”Udeliv, aktiv fritid og naturoplevelser skal understøttes yderligere. Der skal ske
sammentænkning af natur, turisme og rekreative muligheder, motionsredskaber og
oplevelser i vor enestående natur til glæde for brugerne”.
Center for Park og Vej vil i 2022 gennemføre følgende basistiltag:


Lån et motionsredskab. Vi køber 3 motionsredskaber, som man kan bede om at få
sat op et offentligt sted. Efter 4 måneder evalueres brugen, og redskabet bliver
stående eller flyttes, ca. 100.000 kr.



Nye og forbedrede muligheder for overnatning i naturen. Nyt shelter i Professorens
Plantage samt nye eller forbedrede overnatningsmuligheder flere steder i
kommunale naturområder, ca. 300.000 kr.



Hvile/udsigtsbænke på steder med fokus på natur, ro eller udsyn. Der udvælges bl.a.
steder, hvor der kører mange turister, ca. 200.000 kr.



Opgradering af grill- og bålpladser, ca. 200.000 kroner.



Fornyelse af ophalepladser til kanoer i Voer Å, ca. 50.000 kr.



Bro med madpakkehus ved Vandværkssøen, ca. 200.000 kr.



Forbedring af rekreative ruter med fodgængerbroer f.eks. på Kongestien og på
Hærvejsruten, ca. 100.000 kr.



Forbedring af faciliteter f.eks. i Katsig Bakker – madpakkehus med redskabsskur, ca.
200.000 kr.



Uforudsete gode ideer, der kommer fra brugerne, når de hører om ovennævnte
tiltag, ca. 150.000 kr.

Udvalget orienteres løbende om tiltag.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at ovenstående plan godkendes.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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6 (Åben) Basisfaciliteter på Fremtidens Strande
Sags ID: PRJ-2018-00061
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park og Vej sikrer renhold og basisfaciliteter på strandende.
Der blev i 2019 igangsat en proces af TU, med ambitionen at sætte fokus på den
eksisterende drift af strandene. Herunder hvilke rammer og regler der gælder for
strandene, samt muligheder for udvikling.
Der er afsat en pulje på 500.000 kr. årligt i 10 år. Halvdelen af den årlige pulje kan bruges
på basisfaciliteter. Det kan være affaldsløsninger, parkering, toilet og
omklædningsfaciliteter og koldtvandsbruser, sikkerhed, tilgængelighed via stier og
ramper samt komfort i form af læ, skygge og muligheder for madlavning.
Det blev på mødet den 11/1-22 besluttet, at der i indeværende år laves et oplæg fra
administrationen til marts mødet med en indsatsplan for de midler, der ikke er disponeret.
Der er 409.519 kr. tilbage fra 2021. Dette beløb kan dog ikke disponeres før regnskabet
for 2021 er gjort op. Fremadrettet behandles tiltag fra administrationen for den
kommende sæson på mødet i oktober, således at tiltagene kan implementeres i sæsonen
året efter.
Der kan disponeres 250.000 kr. i 2022.
Center for Park og Vej vil i 2022 gennemføre følgende basistiltag:


Fornyelse af aktivitetsområderne med bl.a. volleybaner, motionsredskaber,
siddemøbler og grillområder ved Palmestranden og Sæby Strandpark, ca.
125.000 kr.



Forbedring af parkeringspladsen ved Damstederne med cykelparkering, ca.
25.000 kr.



Opsætning af yderligere 12 LifeBoards, ca. 100.000 kr.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at ovenstående plan godkendes.

Beslutninger:
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Godkendt.

Bilag

.
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7 (Åben) Klimapulje 2021 og 2022
Sags ID: GEO-2021-04548
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 4. januar 2021 punktet angående
Klimaprojekter 2021.
Nedestående projekter er gennemført i 2021:


Lokal afledning af regnvand (LAR) bed på Nordre Strandvej i Sæby



Ny regnvandsledning Remisevej i Hørby



Vejdrænløsning ved Kærbækvej i Frederikshavn



Håndtering af regnvand Høvej i Ålbæk

Følgende projekter fra 2021færdiggøres i 2022:
a. Gennemgang af underløb under kommunale veje
b. Elling Å
Se bilag med en samlet status for de enkelte projekter i 2021.
Klimaprojekter 2022
I forbindelse med budgetforlig for 2022 blev der afsat 3.000.000 kr. til klimaindsatser og
konkrete tiltag under Teknisk Udvalg.
Center for Park og Vej har lavet en prioriteret liste over forslag til projekter. Projekterne er
ikke projekteret, og der er ikke givet relevante myndighedstilladelser. Center for Park og
Vej ønsker at påbegynde projekteringen med henblik på at fastsætte budgetter og
igangsætte projekterne i den prioriterede rækkefølge, så langt budgettet rækker.
I 2022 er de foreslåede projekter:
1. Vejafvanding i Ålbæk
2. Udskiftning af underløb
3. Gennemgang af underløb under de kommunale veje
4. Borgervej i Skærum
5. Indsatser for Sæby Nord
6. Forbedring af anlæg ved Elling Å

Disponeret:
1.000.000 kr.
500.000 kr.
165.000 kr.
310.000 kr.
165.000 kr.
710.000 kr.

Projektbeskrivelser fremgår af det vedlagte bilag.
Den endelige projekteringen kan give ændringer i projekterne, og overslagsbudgettet kan
ændre sig som følge heraf. Projekterne prioriteres dog fortsat i ovennævnte rækkefølge.
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Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at projektering af projekterne for 2022 iværksættes og
gennemføres i prioriteret rækkefølge.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Status for Klimapulje 2021 - bilag (DokumentID: 6592337 - GEO-2021-04548)
2. Klimapulje 2022 - bilag (DokumentID: 6592338 - GEO-2021-04548)
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8 (Åben) Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan 2022
Sags ID: EMN-2018-02735
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Da Klimatilpasningsplan 2022 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer, skal der foretages en miljøvurdering af planen, der fastlægger rammerne for
fremtidige anlæg- eller arealanvendelser.
Der ansøges om 120.000 kr. fra dispositionspuljen til at udarbejde en miljøvurdering af
Klimatilpasningsplanen.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at der bevilliges 120.000 kr. fra dispositionspuljen til at få
lavet miljøvurdering af Klimatilpasningsplan 2022.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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9 (Åben) Bevilling af midler til udtagning af ekstra badevandsprøver i
2022
Sags ID: GEO-2021-00382
Ansvarligt center: Teknik og miljø
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Evaluering af badesæsonen 1. juni-1.september 2021
I 2021 var der i Frederikshavn Kommune 20 strande med badevandsstationer, hvor der
blev foretaget badevandsanalyser. Heraf har 3 strande ”Blå Flag” og 10 strande har
”Badepunktsflag”. Placeringen af badevandsstationerne kan ses på Frederikshavn
Kommunes hjemmeside.
Kontrol af badevandet er lovpligtig. Der udføres en statistisk beregning på baggrund af
undersøgelsesresultater fra de seneste 4 år, der klassificerer badevandet som enten:
”udmærket”, ”god”, ”tilfredsstillende” eller ”ringe”. For at opnå Blå Flag eller
Badepunktsflag skal stranden have klassificeringen ”udmærket”, altså den bedst mulige
klassificering.
Ud fra analyserne i badesæsonen 2021 vil alle badestationer opnå ”udmærket”
badevandskvalitet til næste sæson. Jerup Strand vil dermed ændre status fra ”god” til
”udmærket” til næste sæson. Strandenes badevandskvalitet de seneste 5 år ses i
vedlagte bilag.
Jerup Strand
Jerup Strand har i årene 2018 og 2019 haft klassifikationen ”ringe” på grund af nogle få
badevandsprøver med forhøjet bakterietal. Kommunen har forsøgt at opspore kilden til
forurening blandt andet ved brug af et eksternt rådgivningsfirma, der har taget adskillige
vandprøver i nærliggende vandløb. Det har ikke været muligt at lokalisere en bestemt
kilde til forurening, idet der formentligt har været tale om flere diffuse kilder (se
konsulentrapport i vedlagte bilag). De forhøjede bakterietal forekom udelukkende efter
større mængder nedbør. I 2020 blev der sat et skilt op ved Jerup Strand, der fraråder
badning efter kraftige regnskyl. Skiltet er tilkoblet en regnmåler, så skiltet kun lyser
”Badning frarådes”, når det har regnet mere end 10 mm inden for et døgn. Der bliver
holdt et opfølgningsmøde med repræsentanter for borgerne i Jerup i marts 2022, hvor det
vil bliver drøftet, hvorvidt skiltet giver den ønskede værdi og tryghed for strandens
brugere. Ud fra mødet vurderes det, om skiltet forsat skal stå på stranden.
I 2020 og 2021 blev der taget 20 badevandsanalyserne ved Jerup Strand, og prøverne
viste et rigtig fint gennemsnit for badevandskvaliteten. Tidligere år blev der taget færre
analyser henover badesæsonen ved Jerup Strand.
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Et øget antal vandanalyser giver et mere robust grundlag for badevandsklassifikationen.
På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at fortsætte med at tage op til 20
badevandsanalyser ved Jerup Strand og eventuelt også andre strande efter behov.
Derfor anmodes om 100.000 kr. ekstra til årlige badevandsanalyser.

Indstilling
Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget bevilger 100.000 kr. fra dispositionspuljen
til udtagning af flere årlige vandprøver ved udvalgte strande, herunder Jerup.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Badevandskvalitet de seneste 5 år (DokumentID: 6540514 - GEO-2021-00382)
2. Opsamling, kildesporing ved Jerup Strand (DokumentID: 6520969 - GEO-2021-00382)
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10 (Åben) Orientering om Vintertjenesten 2021
Sags ID: EMN-2021-05106
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Vinteren i 2021 var atypisk i forhold til tidligere vintre ved stor aktivitet i både starten og
slutningen af året. Forbruget i 2021 er væsentlig større end de tidligere år, forbruget
endte på 20,8 mio. kr. mod 15,8 mio. kr. i 2019 og 9,9 mio. kr. i 2020. Især antallet af
udkald var markant større med 260 udkald i 2021 mod 76 udkald i 2020.
Det første kvartal var det dyreste i de seneste 5 år.

1.
2.
3.
4.

2017

2018

2019

2020

2021

kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

7.538
143
635

8.414
1.437
128

9.226
-224
1.070

5.163
877
880

11.017
451
1.015

5.605

3.203

5.760

3.001

8.321

Total

13.921

13.182

15.833

9.921

20.804

Center for Park og Vej har i 1. og 4. kvartal 2021 brugt 18.680 timer på vintertjenesten.
Der blev brugt 7.248 timer i samme periode for 2020, hvilket er en stigning på 158 %.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller sagen til orientering.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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11 (Åben) Orientering om rottebekæmpelse 2021
Sags ID: EMN-2022-00385
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Center for Park og Vej står for rottebekæmpelsen i Frederikshavn Kommune.
Borgerne indsender rotteanmeldelser via kommunens hjemmeside.
Rottebekæmperne udfører en stabil, hurtig og professionel bekæmpelse af de indkomne
rotteanmeldelser. Der er fokus på en løsningsorienteret borgerdialog, hvor borgeren er
informeret omkring den igangværende bekæmpelse. Der er stor tilfredshed fra borgerne,
og det afspejler sig også i, at administrationen ikke modtaget klager over
rottebekæmpelsen i 2021.
Der har været et fald i antallet af rotteanmeldelser i 2021 efter 2020, hvor der var en
markant stigning i anmeldelserne. Dette gør sig også gældende på landsplan.

Der er et øget fokus på fodring af fugle og hønsehold i byzone, da det er en stor
tiltrækkende fødekilde til rotter. Derudover oplever rottebekæmperne et stigende problem
hos de private husstande, hvor kloaknettet er ved at have en alder, hvor rotterne kan
spise sig igennem rørene og komme op i hulmure eller på loftet fra køkkenskabene.
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Rottespærrer
Der er monteret rottespærrer ved offentlige bygninger, eksempelvis skoler, plejehjem og
daginstitutioner. Private bygninger, der er udlejet til offentlige formål, bliver i 2022 tilbudt
at få monteret rottespærre, hvis det er teknisk muligt.
Bekæmpelsesmiddel
Det vurderes altid i hver enkelt anmeldelse, om man kan undlade gift og i stedet anvende
fælder.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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12 (Åben) Status på cykelstiprojekter ultimo februar 2022
Sags ID: GEO-2021-00566
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 12. april 2021 punktet omkring
cykelstiprojekter i 2021, og på mødet den 1. februar 2022 punktet omkring
cykelstiprojekter i 2022.
Administrationen vil løbende orientere om godkendte projekter, udførelse og økonomien
herved.
Administrationen er i gang med at ansøge tilskud fra puljen til kommunale
cykelstiprojekter til projektet ”Nordre Ringvej Tracé” og er ved at gøre klar til at projektere
delstrækninger.
På mødet vil der blive en detaljeret gennemgang af alle projekterne.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Oversigt - cykelstiprojekter_februar2022 (DokumentID: 6595783 - GEO-2021-00566)
2. Skagen (DokumentID: 6596195 - GEO-2021-00566)
3. Strandby (DokumentID: 6596196 - GEO-2021-00566)
4. Frederikshavn (DokumentID: 6596197 - GEO-2021-00566)
5. Sæby (DokumentID: 6596198 - GEO-2021-00566)
6. Østervrå (DokumentID: 6596199 - GEO-2021-00566)
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13 (Åben) Orienteringslisten
Sags ID: EMN-2021-03408
Ansvarligt center: Park og Vej
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Der er mange igangværende projekter inden for Teknisk Udvalgs område. Der vil på
mødet blive givet en mundtlig orientering omkring status på de væsentligste og aktuelle
projekter fra Center for Park og Vej.


Status på Vintertjenesten 2022



Fordebat vedrørende klimatilpasningsplan



Ladestanderpladser på kommunale vejarealer

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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14 (Åben) Underskriftsside - marts 2022
Sags ID: EMN-2021-03501
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem
trykke på ”Godkend”.

Indstilling
Center for Park og Vej indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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