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Orientering om sagsflow i sag om støjgener i forbindelse med

afvikling af musikarrangementer ved Havnehytten

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmøde den 23. oktober 2014 besluttede udvalget at bemyndige
forvaltningen til at indlede forhandlinger med forpagter om udarbejdelse af allonge
til gældende kontrakt, hvorefter der tillades et begrænset antal koncerter med
elektrisk forstærkede instrumenter mod en passende justering af
forpagtningsafgiften. Der henvises til sagsfremstilling og protokol fra mødet
(bilag).
I sagen blev det oplyst, at forvaltningen ikke i tidligere sæsoner har modtaget
skriftlige klager over støjniveauet for musikarrangementer ved Havnehytten, men
at forvaltningen i sæsonen 2014 havde modtaget i alt 3 skriftlige klager samt et
antal telefoniske henvendelser, hvor klagerne har ønsket at være anonyme.
På baggrund af anmodning om aktindsigt og på baggrund af klage til
Statsforvaltningen, må forvaltningen imidlertid konstatere, at sagen ikke var været
tilstrækkeligt belyst ved forelæggelsen i oktober 2014. Forvaltningen var ikke
opmærksomme på evt. klager journaliseret i det tidligere journalsystem, og det
viser sig, at den klage, som Danmarks Naturfredningsforening indsendte i 2007, jf.
nedenfor, ikke har været at finde i kommunens fysiske arkiv, mens det udgående
svar fra forvaltningen blev overset. Tilsvarende har klagen fra Danmarks
Naturfredningsforening fra 2011 samt forvaltningens svar herpå har ikke været
journaliseret korrekt, hvorfor forvaltningen ikke ved sagsfremstillingen i oktober
2014 var opmærksom herpå.
Det ligger således nu klart, at forvaltningen har modtaget følgende klager over
støjgener i forbindelse med afvikling af musikarrangementer:
2007: Klage fra Danmarks Naturfredningsforening over støj i forbindelse med
afvikling af musikarrangementer.
2009: Forvaltningen er blevet bekendt med, at musikarrangementerne har været
til gene for omgivelserne, og anmoder derfor underforpagter om at overholde
forpagtningskontraktens bestemmelse om, at der ikke må anvendes elektrisk
forstærkede musikinstrumenter.
2011: Klage fra Danmarks Naturfredningsforening.
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2014: Tre skriftlige klager samt et antal telefoniske henvendelser, hvor klagerne
ønskede at være anonyme.
For så vidt angår gennemgang af sagsflow, henvises til vedlagte ”Sagsflow–
Havnehytten” (bilag).
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget udbad lokalformand for Danmark
Naturfredsforening Hans Nielsen sig aktindsigt i alle sagsakter vedrørende
Havnehytte. Hans Nielsen fik den 15.12. 2014 meddelelse om, at sagens akter lå
klar til gennemsyn.
Hans Nielsen har indsendt klage til Statsforvaltningen vedrørende kommunens
håndtering af sag om støjgener fra musikarrangementer, idet han gør opmærksom
på, at det sagsmateriale, som var fremlagt til gennemsyn, ikke var fuldstændigt.
Hans Nielsen gør i klagen gældende, at kommunen har vildledt Økonomiudvalget i
sagsfremstillingen til udvalgets møde den 23.10.2014, at kommunen ikke har
journaliseret sagen korrekt, at kommunen burde have reageret på hans læserbrev i
Det Grønne Område samt at kommunen ikke har håndhævet
forpagtningskontrakten i tilstrækkeligt omfang. Forvaltningen har udelukkende
modtaget kopi af klagen fra Hans Nielsen, mens Statsforvaltningen endnu ikke har
anmodet kommunen om svar i sagen. Når det sker, vil svarudkast blive forelagt
Økonomiudvalget til godkendelse.
Det kan endvidere oplyses, at underforpagteren ikke ønsker at fortsætte
forpagtningsforholdet af personlige årsager, og anbefaler, at den nuværende
bestyrer indtræder i forpagtnings-/underforpagtningsforholdet. Forvaltningen har
aftalt møde med forpagter (Frisko) og bestyreren ultimo februar 2015.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning, idet der på
mødet i april måned 2015 vil blive forelagt en sag om eventuelle justeringer i
forpagtningskontrakten.

Økonomiudvalget den 6. februar 2015
Udvalget tager forvaltningens redegørelse til efterretning, idet det konstateres, at
der er sket utilsigtede sagsbehandlingsfejl og det konstateres, at der ikke har
været politisk involvering i denne forbindelse forud for sagens behandling den 23.
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oktober 2014 i Økonomiudvalget.
Forvaltningen anmodes om en redegørelse om synspunkterne i Hans Nielsens,
Niels Wellendorfs og Allan Cornelius’ breve af 6. februar 2015, samt en redegørelse
for udrulning af det nye sags- og journaliseringssystem i 2015. Endeligt anmodes
forvaltningen om at udarbejde et notat vedr. regler for tavshedspligt.
V konstaterer, at det har taget lang tid at få svar på de stillede spørgsmål.
Sofia Osmani (C) var fraværende. Istedet deltog Mette Schmidt Olsen (C).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. Istedet deltog Karsten Lomholt (C).
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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