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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  ØU - Åben sag  

Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Borgmesteren orienterede om, at udviklingen af sygehusgrunden bliver drøftet på 

Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. december 2015. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/18455 
Journalnr.:   00.32.10G00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annette Spliid 
 

Afskrivning vedrørende Solhuset 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har et krav gældende på 239.175,00 kr. excl. moms hos Hellerup Byg 

A/S under konkurs. Der er ingen dividende til boets simple kreditorer, hvorfor beløbet 

foreslås afskrevet. 

  

Ifølge Hørsholm Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal afskrivninger over 100.000 

godkendes af ØU. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender afskrivningen af Hellerup Byg 

A/S under konkurs på 239.175,00 kr. ex. moms. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har et krav gældende på 239.175 kr. ex. moms hos Hellerup Byg A/S 

under konkurs. Hellerup Byg A/S er brugt i forbindelse med opførelse af Solhuset. 

  

  

 1. juni 2011 modtages en kreditnota på 239.175 kr. ex. moms 

 7.december 2011 konkursdekret offentliggjort i Statstidende 

 27. marts 2014 oplyses boet forventes tidligst afsluttet ultimo 

2014, men der forventes ikke dividende til simple kreditorer. 

 20. august 2014 oplyses at vi ikke længere får 

kreditorinformation da der ikke er dækning til simple kreditorer 

  

  

Ifølge Hørsholm Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal afskrivninger over 100.000 

kr. godkendes af ØU. 

Administrationen foreslår på denne baggrund at ØU godkender afskrivningen på 239.175 

kr. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag. 

           

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/19496 
Journalnr.:   00.22.00P24 
Sagsforløb:  ØU-KB i både november og december 2015 - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Charlotte Tonie Westergaard 
 

Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling 

 
Baggrund 
Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune foreslås ændret, primært således at 

kommunens ejendomsportefølje og opgaver relateret hertil forankres i Økonomiudvalget.  

  

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 

behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 

  

Sagen forelægges Økonomiudvalget den 12. november og efterfølgende 

Kommunalbestyrelsen den 23. november og 14. december 2015. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at forslag til ændret styrelsesvedtægt førstebehandles i 

Kommunalbestyrelsen, og at forslaget oversendes til anden behandling i 

Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 2. 

 

Sagsfremstilling 
Pr. 1. juni 2015 er der gennemført en organisationsændring i administrationen, idet der er 

etableret et nyt Center for Ejendomme, som er udskilt fra Center for Teknik. Formålet er at 

sikre en helhedsorienteret og omkostningseffektiv ejendomsdrift i kommunen på tværs af 

centrene.  

  

I tråd hermed har alle partier i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 tilsluttet sig 

kommunens ejendomsstrategi ”Vedfærd frem for mursten”. Det er aftaleparternes 

grundtanke at effektivisere ejendomsdriften og således frigøre ressourcer til kernevelfærd. 

Der skal derfor de kommende år ske en systematisk optimering af kommunens 

ejendomsportefølje for at opnå omkostningseffektive løsninger. Den administrative 

implementering heraf vil primært ske i Center for Ejendomme. 

  

For at realisere grundtankerne i ejendomsstrategien foreslås det, at kommunens 

ejendomsportefølje og opgaver relateret hertil forankres i Økonomiudvalget. Dette skal 

fremgå af styrelsesvedtægten. 

  

Ifølge gældende styrelsesvedtægt af 21. december 2009 henhører køb, salg og 

pantsætning samt lejeaftaler og brugsaftaler allerede under Økonomiudvalget. Derimod kan 

man overordnet sige, at de stående udvalg har en slags bestillerrolle og Miljø- og 

Planlægningsudvalget en slags udførerrolle i forhold til ejendomsporteføljen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 12-11-2015   Side 6 

 

  

En forankring af kommunens ejendomsportefølje og alle opgaver relateret hertil i 

Økonomiudvalget kræver altså en ændring af styrelsesvedtægten. 

  

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 

behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 

Kommunalbestyrelsen skal underrette Statsforvaltningen om vedtagne 

styrelsesvedtægter/-ændringer. 

  

Administrationen har udarbejdet forslag til ændret styrelsesvedtægt, der vedhæftes som 

bilag dels i form af gældende styrelsesvedtægt med ændringsmarkeringer, dels i form af 

ændret styrelsesvedtægt (hvor alle ændringsmarkeringer er accepteret). 

  

Med ændringerne bliver ejerbeføjelser, opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af 

kommunale bygninger og lokaler (ikke grønne områder og udenomsarealer m.v.) samt 

bygge- og anlægsopgaver vedrørende kommunale bygninger og lokaler (ikke veje og 

grønne områder m.v.) placeret i Økonomiudvalget. På denne måde sikres en 

helhedsorienteret og tværgående opgaveløsning i forhold til kommunens 

ejendomsportefølje.  

  

Der foreslås herudover nogle redaktionelle ændringer, ligesom det bestemmes, at 

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende Rungsted 

Havn. Dette vil inden for rammerne af de nuværende vedtægter for selvforvaltning af 

Rungsted Havn primært indebære budgetopfølgning og tilsyn med havnebestyrelsens 

varetagelse af sine delegerede kompetencer. 

 

Økonomi/personale 
Budgettet vedrørende kommunens ejendomsportefølje er i øjeblikket spredt ud på de 

enkelte udvalg.  

  

I konsekvens af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten skal de relevante budgetter 

flyttes fra de enkelte stående udvalg til Økonomiudvalget. Disse konsekvensrettelser vil 

blive gennemført enten i et separat dagsordenspunkt eller i forbindelse med BOF1 2016 

efter vedtagelsen af ændret styrelsesvedtægt.  

  

Nedenstående tabel viser, hvilke foreløbige driftsbudgetter, der skal flyttes til 

Økonomiudvalget i forbindelse med ændringen. Der er tale om foreløbige tal på baggrund 

af det budget, som pt. kendes for 2016 - inden udmøntning af besparelserne i de enkelte 

udvalg/centre og med forbehold for rettelser fx i forhold til indgåede driftsoverenskomster, 

lejeaftaler m.v. 

  

Fagudvalg/ politikområder 

Forventet 

korrektion 

MPU 10 - 11 - 12 - 13 -21.508.300 

BSU 30 - 31 - 32 - 34 -20.246.800 

SSU 41 - 42  -17.365.000 

Sundhed 51 - 52  -611.400 

SKFU 60 - 61 - 62 - 63 -11.013.600 

EBU 70 - 79  -159.200 

ØU 80 70.904.300 
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Netto 0 

  

Det bemærkes særligt, at driftsbudgetterne (bl.a.) omfatter både indvendig og udvendig 

vedligeholdelse. Det bemærkes ydermere særligt, at forbrugsudgifter (”forsyning”), så som 

el, vand, varme og renovation, fortsat skal konteres under de enkelte udvalg, også efter 

ændringen af styrelsesvedtægten. 

  

I forhold til anlægsbudgetterne skal der ske en vurdering af de enkelte anlæg i forhold til, 

om de skal overføres til Økonomiudvalget (anlæg vedrørende kommunale bygninger og 

lokaler). Dette vil være afklaret senest i forbindelse med ovennævnte separate 

dagsordenspunkt eller BOF1 2016, hvormed de budgetmæssige konsekvensrettelser 

gennemføres.  

 

Bilag 
-    Forslag til ændringer i gældende styrelsesvedtægt - den gældende med 

ændringsmarkeringer 

-    Forslag til ændret styrelsesvedtægt, hvor ændringsmarkeringer i den gældende er 

accepteret 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at 

sager vedrørende fast ejendom skal prioriteres i fagudvalgene inden sagens videre 

behandling. Administrationen udarbejder til brug for kommunalbestyrelsens 

førstebehandling et opdateret forslag til ændret styrelsesvedtægt, som afspejler dette. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/18705 
Journalnr.:   14.00.08P19 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 
 

Nordsjællands Brandvæsen - Plan for risikobaseret 

redningsberedskab 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra Beredskabskommissionen godkende de 

indstillede servicemål samt planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i 

Nordsjællands Brandvæsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at godkende beredskabskommissionens indstilling om 

servicemålene og planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands 

Brandvæsen. 

 

Sagsfremstilling 
            

Beslutning Beredskabskommissionen den 18-08-2015 

Beredskabskommissionen besluttede på et ekstraordinært møde den 18. august 2015 at 

indstille model A, der blandt andet indebærer lukning af station Tikøb. 

  

Protokollat af mødet: 

”Efter drøftelse om modellerne blev disse sat til afstemning med følgende resultat: 

For model A stemte: 12 

For model D stemte: 2 (Benedikte Kiær og Gitte Kondrup (begge Helsingør kommune)) 

Undlod at stemme: 1 (Mogens Hendriksen (repræsentant for politiet)) 

  

Et flertal i beredskabskommissionen indstiller således model A. 

  

Oplæg til serviceniveau baseret på model A med tilhørende bilag og beslutningsprotokol 

sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Oplægget sendes endvidere til høring i MED. 

  

Når udtalelse fra Beredskabsstyrelsen forelægger sendes oplæg til serviceniveau og 

udtalelse fra Beredskabsstyrelsen til beslutning i kommunalbestyrelserne.” 

  

Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen. 

I forlængelse af beslutningen om, hvilket servicemål samt serviceniveau der ønskes 

indstillet til kommunalbestyrelserne, betegnes oplægget herefter som ”plan for 

risikobaseret redningsberedskab”. 
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Baggrund 

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab 

skal kommunalbestyrelsen godkende servicemålene samt serviceniveauet for 

redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.  

  

I praksis betyder det, at brandvæsenet har identificeret og analyseret lokale risici, som 

ligger til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen 

skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets 

opgavevaretagelse. Planen for det risikobaserede redningsberedskab skal vedtages af 

kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog 

mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i 

Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en 

vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. 

  

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 

tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm 

Brandvæsen. Men i forbindelse med etablering af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen 

er der behov for en risikobaseret dimensionering, som favner det samlede beredskab. 

  

Grundlæggende præmisser 

  

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der, som en del af den 

politiske beslutning, opstillet 2 grundlæggende præmisser: 

  

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands 

Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen 

og KL anviste effektiviseringspotentiale, på samlet 5,7 mio. kr. i 
2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 og frem, for de fem kommuner. 

  

2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan 

fastholdes. 

  

I relation til den økonomiske forventning, så er der i forbindelse med den økonomiske 

analyse og udarbejdelsen af oplæg til beslutning vedr. etablering af samarbejde mellem de 

3 brandvæsener opstillet en målsætning om at hente ca. 2,8 mio. kr. af 

effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af vagtcentraler samt ved ensretning og 

stordriftsfordele på det operative område. 

  

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en længere periode arbejdet med grundlaget for et 

oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces, som indledningsvis har 

indbefattet en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens 

område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en 

risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og 

konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante 

forebyggelsestiltag. Samlet danner disse 2 rapporter grundlaget for den indstillede plan for 
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risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for 

risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”. 

  

Grundlæggende servicemål 

  

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet indstiller 

beredskabskommissionen følgende grundlæggende servicemål: 

 Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til 

udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 

minutter fra modtagelse af alarmen. 

 De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, 

større industriområder og/eller tættere, sammenhængende 

bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne 

nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af 

alarmen. 

 Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et 

pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, 

indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af 

alle tilfælde. 

 Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder 
indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde. 

  

Fremtidig plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen 

(serviceniveau) 

  

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der 

således truffet beslutning i beredskabskommissionen den 18. august 2015 om at indstille 

vedlagte plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag 

”Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”. 

  

For planen gælder justerede forhold vedr. stationsplaceringer, bemanding, køretøjer og 

materiel beskrevet med udgangspunkt i de helt overordnede principper. For indstillingen 

gælder således, at station Tikøb lukkes. Der sammensættes udrykninger fra flere stationer. 

99 % af alle udrykninger kan håndteres med første-udrykningen. 

  

Derudover justeres indsatsledervagt, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og 

specialberedskaber m.v. 

  

Den forventede samlede besparelse udgør ca. 2,8 mio. kr. 

  

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab af 

Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag. 

  

Beredskabsstyrelsens kommentarer 

  

Planen har været til kommentering i Beredskabsstyrelsen, som med brev af 20. oktober 

2015 har tilkendegivet, at der ingen anmærkninger er til planen. Beredskabsstyrelsens svar 

vedlægges som bilag. 
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Høring af medarbejdere 

  

Derudover har den indstillede plan været sendt ud til medarbejderne til høring, og er 

behandlet i Midlertidig MED-udvalget den 10. september 2015, hvor følgende spørgsmål 

blev rejst: 

  

Behov for indsatsledelse, bemanding og rekruttering på stationerne og ved større 

hændelser, placering og bemanding af pionervogn, udrykningssammensætninger, samt 

processen i forbindelse med tilpasning af udrykningsstyrken. 

  

Udover nogle præciseringer har det på baggrund af dialogen med medarbejderne vist sig 

hensigtsmæssigt at placere pionervognen på station Fredensborg. 

Processen for tilpasning af bemandingerne på stationerne i forlængelse af den nye plan er 

ikke endnu fastlagt og vil ske i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på stationerne. 

  

Alle spørgsmål samt høringssvar vedlægges som bilag. 

   

Sammenfatning 

  

Til trods for, at planen om risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen 

omfatter nedlæggelse af en brandstation, er det vurderingen, at det samlede serviceniveau 

bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det 

samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med 

risikoanalysen.  

Det vil med den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab endvidere være muligt 

at forbedre kvaliteten på flere punkter: 

  

·         Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og 

med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet. 

·         Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere 

udrykninger. 

  

Endelig vil det med den indstillede plan være muligt at indfri forventningerne om at 

indhente ca. 2,8 mio. kr. på det operative område. 

  

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret redningsberedskab for 

Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber, Beredskab Øst og 

samarbejdet i den vestlige del af Nordsjælland. Begge har påbegyndt arbejdet, men har 

endnu ikke en beslutningsdygtig organisering, så der udestår fortsat en nærmere 

afdækning af mulighederne i fremtidige samarbejder. Endelig udestår en afklaring af, i 

hvilket omfang kommunerne får mulighed for at overtage eventuelle statslige opgaver. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen.pdf 

-    Bilag 2 - Udtalelse over RBD planforslag for Nordsjællands Brandvæsen.pdf 

-    Bilag 3 - Høringssvar vedr plan for risikobaseret redningsberedskab.pdf 

-    Bilag 3.1 - Høringsspørgsmål St Tikøb.pdf 

-    Bilag 3.2 - Høringsspørgsmål St. Søllerød.pdf 

-    Bilag 3.3 - Høringsspørgsmål St. Fredensborg.pdf 

-    Bilag 3.4 - Høringsspørgsmål St. Hørsholm.pdf 

-    Bilag 3.5 - Høringsspørgsmål St. Helsingør.pdf 
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/12458 
Journalnr.:   00.22.00A00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

2016 - Mødeplan for politiske udvalg 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2016 for de politiske udvalg. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udkastet, hvorefter planen 

sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2016. 

Mødeplanen vedlægges i bilag. 

  

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer, helligdage og øvrige ferieperioder, så som 

vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage 

og –tider fastholdes. 

  

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg 

skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal 

være på KB-dagsordenen, når den udsendes. 

  

Økonomiudvalgets møder fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet. 

Med undtagelse af ØU-mødet i januar (13/1), som afholdes onsdag i stedet for torsdag pga. 

KØF torsdag d. 14.-15. januar. Og desuden afholdes ØU-mødet i april onsdag (14/4) pga 

Politisk Forum Konference 14.-15. april. 

  

Kommunalbestyrelsesmøderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i 

måneden. Mødet i marts (29/3) flyttes til tirsdag, idet det er 2. påskedag om mandagen. 

  

Møderne i juni og december afholdes dog tidligere på måneden af hensyn til henholdsvis 

sommerferie og jul/nytår. 

  

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til 

budgetprocessen. 

  

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2017 er placeret: 

  

8. september           ØU’s 1. behandling af budget 2017 
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19. september         KB’s 1. behandling af budget 2017 

  

29. september         ØU’s 2. behandling af budget 2017 

10. oktober             KB’s 2. behandling af budget 2017 

  

Det foreslås, at aprilkonference afholdes fredag d. 29. april og at augustkonferencen 

afholdes fredag – lørdag d. 26.- 27. august.  

  

  

EBU-møde i januar foreslås afholdt onsdag d. 27. januar pga. Sundhedskonference om 

tirsdagen. 

  

MPU-møde i marts foreslås afholdt onsdag d. 16. marts pga. ØU-mødet om torsdagen. 

  

SU-møde i juni foreslås afholdt onsdag d. 15. juni pga. Folkemødet, der starter om 

torsdagen. 

  

BSU-mødet i august foreslås afholdt en uge efter de andre udvalgsmøder, tirsdag d. 30. 

august, pga. deltagelse i DHL-Stafet tirsdag d. 23. august [dato ikke endelig fastsat 

endnu]. 

  

 

Bilag 
-    Mødeplan 2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/19207 
Journalnr.:   06.02.00K08 
Sagsforløb:  MPU - ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Stegenborg 
 

Nyt regulativ for Usserød Å 

 
Baggrund 
Udkast til regulativ for Usserød Å er tidligere forelagt udvalget i oktober 2013, hvor 

regulativet blev vedtaget og sendt videre til godkendelse i ØU og KB. Efter den endelige 

vedtagelse blev regulativet imidlertid påklaget af Å-laug og en grundejerforening i 

Fredensborg. 

Sagen blev herefter sendt til afgørelse í Natur- og Miljøklagenævnet, som hjemsendte 

regulativet til fornyet behandling i kommunerne: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. 

Regulativet er nu ændret jf. afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet og regulativet 

forelægges udvalget til godkendelse til offentliggørelse i 8 ugers høring.  

Herefter skal det forelægges igen for MPU, ØU og KB for endelig vedtagelse. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender regulativet til 

offentliggørelse i 8 ugers høring, idet høringen sker på Kommunens hjemmeside. 

 

Sagsfremstilling 
Det nuværende regulativ for Usserød Å er fra februar 1999. Der er siden regulativets 

ikrafttræden gennemført 4 større restaureringsprojekter i åen, som har betydning for 

administrationen af åen, herunder blandt andet slyngning af åen, anlæg af dobbeltprofilet i 

Fredensborg og sænkning af overløbet fra Stampedammen i Hørsholm. For at lette den 

daglige administration af åen og for at få et tidssvarende regulativ, er det derfor besluttet, 

at revidere regulativet og indbygge de godkendte reguleringsprojekter i regulativet. 

For offentlige vandløb skal kommunen udarbejde et regulativ. Der er fastsat lovmæssige 

krav til hvad et vandløbsregulativ skal indeholde. Vandløbsregulativet beskriver hvorledes 

vandløbet skal vedligeholdes: hvor dybt og bredt det skal være, grødeskæringen, 

hvor meget skal der skæres og hvor tit det skal gøres. Desuden indeholder regulativet 

bestemmelser om kommunens rettigheder til færdsel langs med vandløbet, bestemmelser 

for hvilke rettigheder og pligter, der er for bredejere langs vandløbet, og hvilke rettigheder 

og pligter kommunen har i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet. 

Det foreliggende regulativudkast er lavet i samarbejde med Fredensborg og Rudersdal 

Kommune. 

Regulativet er tidligere blevet vedtaget af KB den 25. november 2013. Vedtagelsen blev 

dog påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen blev, umiddelbart efter klagefristens 

udløb, sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Administrationen har modtaget klagenævnets 

afgørelse den 6. februar 2015. Ifølge afgørelsen blev regulativet hjemsendt til fornyet 

behandling, da der ikke var fastsat tidspunkter for kontrolopmåling af vandløbet. Dette er 
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ændret i det foreliggende forslag til regulativ, således at det fastsættes, at vandløbet skal 

kontrolopmåles hver 10. år. Forslag til regulativ er vedhæftet og ændringer i teksten er 

fremhævet med blå skrift. Desuden er afsnit i relation til vandplanerne fjernet, da de ikke 

længere er aktuelle. 

Den politiske behandling i de tre kommuner foregår parallelt, og høringen og 

godkendelsen koordineres, således at offentliggørelsen sker på det samme tidspunkt i alle 3 

kommuner.   

Såfremt forslaget godkendes i alle 3 kommuner, forventes det sendt i høring i november 

måned. 

Processen omkring regulativrevision er, at forslaget til det nye regulativ sendes i 8 ugers 

offentlig høring, når forslaget er politisk godkendt hos alle 3 kommuner – i Hørsholm er det 

godkendelse i MPU. Herefter samles der op på de eventuelle kommentarer og indsigelser, 

der måtte være kommet i 8-ugers perioden. Det endelige regulativ fremlægges dernæst til 

politisk godkendelse i de 3 kommuner, I Hørsholm er det MPU, ØU og KB. Efter endelig 

godkendelse er der en 4 ugers periode, hvor klageberettigede parter kan påklage 

regulativet til Natur- og Miljøklagenævnet. Rettidigt indkomne klager over regulativet 

medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, 

medmindre klagemyndigheden beslutter andet. 

Hvis der ikke indkommer klager senedes Regulativet til underskrift i de tre kommuner med 

en fælles ikrafttrædelsesdato. 

 

Økonomi/personale 
Der er ikke økonomi involveret i denne del af sagen 

 

Kommunikation 
Regulativet sendes i offentlig høring i 8 uger på de tre kommuners hjemmeside. Høringen 

koordineres, så høringen sker i samme periode i alle tre kommuner. 

Herefter samles og vurderes evt. indkomne høringssvar og Regulativet forelægges MPU, ØU 

og KB til endelig vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse med 4 ugers klagefrist.   

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har tidligere været behandlet i MPU den 27. august 2008, 28. november 2012 og 30. 

oktober 2013. Og senest i KB den 25. november 2013. 

Behandlingen i MPU den 30. oktober 2013 og i KB den 25. november 2013 relaterer sig til 

det foreliggende udkast til regulativ.  

 

Bilag 
-    Afgørelse fra NMK.pdf 

-    Forslag til regulativ Uss Å nov. 2015.pdf 

-    Nivå og Donse Ålaug og Grundejerforeningen Jellerødgaard Klage vedr Fællesreg og 

Regulativ Usserød Å jan 2014.pdf 

-    Fredensborg Kommunes kommentarer til klage over vedtagelse af nyt regulativ for 

Usserød Å.docx 

 

 

Noter til bilag 
I bilag er vedlagt: 

Udkast til revideret regulativ. Rettelser er vist med blå skrift, som fjernes inden regulativet 

lægges i offentlig høring 

Klagen fra Å-laug og grundejerforening i Fredensborg Kommune 
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Fredensborg Kommunes bemærkninger til klagen  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse på klagen 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-10-2015 
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte regulativet til offentliggørelse i 8 ugers høring, 

idet høringen sker på Kommunens hjemmeside. 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Sagen blev taget af dagsordenen, da kompetencen til at iværksætte høring om 

vandløbsregulativet ligger i Miljø- og Planlægningsudvalget, som den 29. oktober 2015 har 

truffet beslutning herom og sat høringen i gang. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/19365 
Journalnr.:   09.08.13K08 
Sagsforløb:  MPU, ØU KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Stegenborg 
 

Områdeklassificering af udlændingestyrelsens 

arealer på Sjælsmark Kaserne 

 
Baggrund 
I forbindelse med Udlændingestyrelsens overtagelse af arealer på Sjælsmark Kaserne blev 

det muligt for Hørsholm Kommune, at områdeklassificere disse arealer, da de ikke længere 

er omfattet af særreglerne for forsvarets ejendomme. Kommunens forslag til 

områdeklassificering har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet bemærkninger 

til sagen fra Forsvaret og Udlændingestyrelsen. Sagen forelægges nu for Miljø- og 

Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig beslutning 

om områdeklassificering af arealerne 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget vedtager 

områdeklassificering af Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne. 

 

Sagsfremstilling 
Ved udvalgets møde den 20, maj 2015 blev kommunens forslag om at områdeklassificere 

Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne forelagt med henblik på vedtagelse af 

at fremme sagen og sende den i 4 ugers offentlig høring. 

Sagen blev herefter lagt i høring på Kommunens hjemmeside, og den blev sendt i høring 

direkte til Forsvaret og Udlændingestyrelsen som berørte parter i sagen samt til Region 

Hovedstaden. 

Region hovedstaden og Forsvaret meldte tilbage, at de ikke havde bemærkninger. 

Udlændingestyrelsen havde bemærkninger, idet de ikke mente, at vilkårene for 

områdeklassificering var tilstede, og at der ikke tidligere, hvor Forsvaret var ejer, gjaldt 

særregler for området på Sjælsmark Kaserne. Kommunen har i svar til 

Udlændingestyrelsen redegjort for, at kommunen mener, at vilkårene for 

områdeklassificering er tilstede. Kommunen har også redegjort for, hvordan særreglerne 

fungerede da Forsvaret ejede arealerne.  Udlændingestyrelsens bemærkninger rykker ikke 

ved Kommunens holdning til, at Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne bør 

områdeklassificeres.   

  

Der har ikke været bemærkninger fra andre parter.  

Sagen er dermed klar til behandling i forhold til endelig vedtagelser i MPU, ØU og KB  
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Økonomi/personale 
Der er ikke økonomiske aspekter for Kommunen i sagen 

 

Kommunikation 
Såfremt de politiske udvalg godkender ændringen af regulativet i form af inddragelse af 

Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne i områdeklassificeringen, så 

offentliggøres dette på Hørsholm Kommunes hjemmeside efter behandlingen i KB den 23. 

november 2015. Der sendes også besked til Region Hovedstaden, Forsvaret og 

Udlændingsstyrelsen 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er tidligere behandlet i MPU den 20. maj 2015, hvor det blev besluttet i udvalget at 

sende sagen i 4 ugers offentlig høring forud for den endelige vedtagelse af 

områdeklassificeringen af Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne. 

 

Bilag 
-    50723-15_v1_Vurderingsskema til områdeklassificering af dele af Sjælsmark 

Kaserne(1).DOC 

-    50724-15_v1_Kortudsnit med områdeklassificering af dele af Sjælsmark 

Kaserne.pdf.PDF 

-    Regulativ for jordflytning og områdeklassificering - oktober 2015 til MPU-punkt.doc 

-    Høringssvar fra Udlændingestyrelsen.pdf 

 

 

Noter til bilag 
Bilag til punktet er:  

Ø  ”Regulativ for jordflytning og områdeklassificering”  

Ø  Nyt kortbilag for de områdeklassificerede arealer på Sjælsmark Kaserne 

Ø  Vurderingsskema til områdeklassificeringen  

Ø  Bemærkninger fra Udlændingestyrelsen og Kommunens svar til Udlændingestyrelsen 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-10-2015 
Miljø- og Planlægningsudvalget vedtog områdeklassificeringen af Udlændingestyrelsens 

arealer på Sjælsmark Kaserne. 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets vedtagelse af 

områdeklassificeringen af Udlændingestyrelsens arealer på Sjælsmark Kaserne godkendt. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   15/19143 
Journalnr.:   82.02.00P00 
Sagsforløb:  MPU-ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Katrine Langer 
 

Hannebjerg udbudsproces 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har besluttet at genudbyde ejendommen Hannebjerg Plejecenter, 

beliggende Louis Petersens vej 11, 2970 Hørsholm til salg. I sagsfremstillingen fremlægges 

procesforløb for salg af ejendommen. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- & Planlægningsudvalget tager orientering om 

procesforløb til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 27.9.2015, at Hannebjerg udgår af lokalplan 

156 (et område omkring Nattegaleengen) og udbydes til salg til boligbyggeri, og at der 

efterfølgende udarbejdes en projektlokalplan for området. 

  

Ejendommen har tidligere – på et markedsmæssigt svagere tidspunkt – været udbudt til 

salg. Nærværende salg baseres i videst muligt omfang på de forundersøgelser- og arbejde, 

der dengang blev produceret. 

  

Arbejderne med klargøring af udbudsmateriale og dialog med potentielle bydende 

igangsættes, hvorefter en samlet udbudsstrategi og tidsplan forelægges Miljø- & 

Planlægningsudvalget til godkendelse. 

  

Hannebjerg forventes udbudt til salg ultimo 2015/primo 2016. I den forbindelse udarbejdes 

udbudsmateriale og forslag til bedømmelseskriterier, som forelægges Miljø- & 

Planlægningsudvalget til godkendelse forinden. 

  

Udbuddet planlægges gennemført i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets 

bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens 

henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. Kommunestyrelseslovens § 68 om kommuners 

salg af fast ejendom. 

  

Hannebjerg sælges til boligbebyggelse, som skal understøtte Hørsholm Kommunes image 

som en velfungerende og attraktiv kommune, hvor udvikling, bosætning og trivsel vægtes 

højt. 
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Udbuddet skal sikre en mulig anvendelse af eksisterende bygninger eller etablering af nye 

boliger i op til to etager. Boligerne kan variere i størrelse, så de henvender sig til både 

store og små husstande, og fremstå enten som tæt/lav bebyggelse eller parceller. 

  

Hannebjerg forventes solgt med overtagelse i eftersommeren 2017, når Plejecentrets 

nuværende anvendelse som indkvartering for flygtninge ophører. 

 

Økonomi/personale 
På anlægsprogrammet er afsat følgende til byggemodning af Hannebjerg. 

  

2015: 150.000 kr.  

2016: 1.500.000 kr.  

2017: 6.112.500 kr.  

 

Sagens tidligere behandling 
MPU den 27-08-2015  

ØU den 17-09-2015  

KB den 28-09-2015  

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-10-2015 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at tage orienteringen 

om procesforløb til efterretning. 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/7075 
Journalnr.:   06.00.05G00 
Sagsforløb:  MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jens Anders Johnsen 
 

Endelig vedtagelse af tillæg 2 til Hørsholm 

Kommunes spildevandsplan 2012-2016, separering 

Opnæsgård og omkringliggende ejendomme 

 
Baggrund 
Hørsholm Vand Aps har indgået en aftale med andelsboligforeningen A/B Opnæsgård. 

Opnæsgård er en af Danmarks største andelsboligforeninger, med ca. 570 lejligheder. 

Aftalen går ud på, at Hørsholm Vand og Opnæsgård i fællesskab, etablerer et 

regnvandssystem, som skal håndtere tag- og overfladevand fra Opnæsgårds ejendomme 

samt 40 omkringliggende ejendomme med henblik på at forbedre den samlede 

regnvandshåndtering i området, herunder at forebygge oversvømmelser af ejendommene. 

Tillægget er udarbejdet for at ændre området ved Opnæsgård, fra fælleskloakeret til 

separatkloakeret. Området er en del af oplandet til Vallerød Mose, som ligger på en 

matrikel, der er ejet af Opnæsgård. Det nye regnvandssystem fra Opnæsgård (opland B1-

3S) forventes etableret i 2016. Separering af de omkringliggende ejendomme (opland B1-

4S) vil først gennemføres som en separering af vejvand i området, der forventes at ske i 

2017. Tilslutning af tagvand i opland B1-4S til systemet vil ske i den takt, de enkelte 

grundejere måtte ønske det. Det er besluttet, at afkobling af regnvand på de enkelte 

ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen indstiller, at tillæg nr. 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 

2012 – 2016, separatkloakering af tagvand fra Opnæsgård og separatkloakering af ca. 40 

omkringliggende ejendomme, vedtages med de i sagsfremstillingen angivne redaktionelle 

rettelser. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 22. juni 2015 at fremlægge udkast til tillæg 2 

til spildevandsplan for Hørsholm Kommune i offentlig høring. Høringen sluttede den 18. 

september 2015. Tillægget er et supplement til spildevandsplan 2012-2016 og omhandler 

separatkloakering af tagvand fra Opnæsgård og separatkloakering af ca. 40 

omkringliggende ejendomme. Der henvises til den tidligere sagsfremstilling for nærmere 

beskrivelse af tillæggets indhold.  

  

Udkast til tillæg nr. 2 til Hørsholm Kommunes spildevandplan 2012-2016, 

separatkloakering af tagvand fra Opnæsgård og separatkloakering af ca. 40 
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omkringliggende ejendomme har været annonceret på kommunens hjemmeside, og alle 

har haft mulighed for at kommentere tillægget og komme med indsigelser i 12 uger. 

Udkast til tillægget har desuden været sendt til Grønt Råd.  Der er i perioden kommet to 

kommentarer til tillægget fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm og 

Hørsholm Sølaug. Der har desuden været afholdt møde mellem Danmarks 

Naturfredningsforening i Hørsholm og Hørsholm Kommune den 2. september 2015, hvor 

udkast til tillæg 2 blev drøftet.  

  

Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm har fremsendt flg. Høringssvar. Hørsholm 

Kommunes bemærkninger er angivet i kursiv: 

  

1.    Generelt bemærker DN, at det fremstår som om opland A33, der omfatter vejen 

Opnæsgård og A/B Opnæsgårds parkeringsarealer langs denne, er udtaget af 

tillægget, med den begrundelse, at "bebyggelsen i forvejen har et velfungerende 

vejafvandingssystem". DN bemærker hertil, at belastningen fra opland A33 og den 

forøgede belastning af tagvand fra område B1-3.S samt belastningen fra det 

nærliggende villaområde, B1-4.S, (henholdsvis den røde og den blå afgrænsning på 

figur 1) skal vurderes samlet såvel mht. hydraulisk belastning som 

forureningsbegrænsende tiltag (sandfang og olieudskillere) og 

udledningstilladelse(r). 

Formuleringen ”bebyggelsen i forvejen har et velfungerende vejafvandingssystem" 

er ændret til: ” bebyggelsen i forvejen har et separat vejafvandingssystem” 

  

Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016 muliggør en separering 

af afløbssystemerne i oplandene B1-3S og B1-4S. Den samlede belastning af 

Vallerød mose fra de oplande, der udleder til mosen vil indgå i den vurdering af den 

nye udledning, der foretages i udledningstilladelsen.  

  

2.    I kapitel 3, Baggrund, angives effekten i form af reduceret udledning af opspædet 

spildevand pr år (henholdsvis 600 m3/år og 900 m3/år uden og med villaområdet). 

DN bemærker hertil, at de absolutte værdier før og efter den foreslåede ændring bør 

angives, bl.a. fordi A/B Opnæsgård i spildevandplanens opland A31 aflaster til 

Alsmosen, mens villaområdet i opland B1 aflaster til Bolbrorenden. Desuden, at det 

angivne er fundet ved modelberegninger, og derfor ikke muligt at genfinde for 

læseren. 

Hørsholm Vand ApS har oplyst, at den planlagte separering af tagarealet fra A/B 

Opnæsgård, vil resultere at overløb til Alsmosen ophører. Hørsholm Vand ApS har 

ikke regnet på reduktionen af overløb til Bolbrorenden. 

  

3.    Under kapitel 6, Økonomi, mangler angivelse af beløb samt tidsramme for 

etableringen. DN bemærker hertil, at plantillægget skal angive et overslag over 

udgifterne for etablering af den ikke-private del af anlægget og dettes finansiering, 

samt tidsplan/ramme for etableringen heraf. - Angivelse af beløb er bl.a. nødvendig 

ifm prioritering samt effektsammenligninger.  

  

Det ønskede er optaget kapitel 6 og 7 i tillæg 2 

4.    I kapitel 8, Forhold til andre planer, kan der kun henvises til gældende og entydigt 

angivne planer. (Der kan således ikke henvises til ikke-formelle planer, fx 
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"masterplaner", "kommende" eller ikke vedtagne planer samt upræcist angivne 

planer).  

  

Kapitel 9 ”Forhold til andre planer” er tilrettet 

  

  

DN har noteret sig, at opland A32 – dvs A/B Opnæsgårds bygning(er) Alsvej 2 og 4 A-B-C 

samt parkeringsarealer hertil ikke indgår i tillæg 2. –Er der en særlig begrundelse herfor? 

  

Opland A32 ændrer ikke status i forbindelse med den påtænkte separering af opland 

B1-3S og B1-4S og er derfor ikke med i tillæg 2. 

  

Hørsholm Sølaug har fremsendt flg. Høringssvar. Hørsholm Kommunes bemærkninger er 

angivet i kursiv: 

  

  

1. Vi noterer med tilfredshed, at det af planen omfattede område 

separatkloakeres, forudsat at det overfladespildevand, der i 

fremtiden udledes til Vallerød Mose, renses bedst muligt – det vil 

sige, at der etableres sandfang og olieudskiller på udløbet til 
Vallerød Mose. 

Vi henviser i denne forbindelse til Spildevandsplan 2012-2016 punkt 8.3, hvoraf 

fremgår, at det er kommunens praksis, at alle afledninger fra offentlige veje og 

parkeringsarealer med plads til mere end 20 biler skal forsynes med sandfang og 

olieudskiller, idet – og vi citerer fra spildevandsplanen – ”Regnvand fra 

parkeringsarealer, veje og lignende vil oftest være belastet med dels olierester fra 

spild og dryp, og dels … Disse stoffer kan forårsage problemer… i eventuelle 

recipienter, og det er derfor hensigtsmæssigt at tilbageholde dem ved kilden”. 

  

Hørsholm Vands projekt indeholder de nævnte renseforanstaltninger 

  

2. Vi har bemærket, at der på tegningen under punkt 3 (side 5) i 

Tillæg 2 er vist både et sandfang og en olieudskiller, men det er 

også det eneste sted i tillægget, hvor der står noget om, hvilke 

rensningsforanstaltninger, der skal foretages, inden vandet 

udledes til Vallerød Mose. Vi mener, at det udtrykkeligt skal 

fremgå af teksten i planen, at der skal være såvel 

sandfang som olieudskiller på udløbet. I den forbindelse er 

det vigtigt at påpege, at de befæstede arealer omfattet af dette 

forslag må antages at huse en af de største koncentrationer af 

parkerede biler nogensteds i Hørsholm Kommune i betragtning af 

Opnæsgårds 574 husstande, hvortil kommer de bagvedliggende 

40 husstande på Højskolevej mv. Derfor er behovet for såvel 

sandfang som olieudskiller særlig stort i dette område. 
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Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016 muliggør en separering 

af afløbssystemerne i oplandene B1-3S og B1-4S. Renseforanstaltninger på det nye 

udløb vil blive behandlet i udledningstilladelsen. 

  

  

3. I punkt 4, 2. afsnit hedder det: ”Hørsholm Kommune vil i takt 

med udviklingen sikre, at Hørsholm Vand løbende fremlægger 

den nødvendige dokumentation for at gældende serviceniveau og 

krav til enhver tid bliver overholdt”. Det er uklart, hvad der 

menes med ”i takt med udviklingen”, og disse ord bør 

derfor udgå, således at det klart fremgår, at Hørsholm 

Kommune til enhver tid har forpligtelsen til at sikre at Hørsholm 

Vand fremlægger den fornødne dokumentation for overholdelse 

af serviceniveau mv. Alternativt bør det præciseres, hvad det er 

for en udvikling, der eventuelt kan påvirke 

dokumentationskravet. 

  

Formuleringen ”i takt med udviklingen” er fjernet.Det er tilføjet, at der vil blive 

stillet vilkår i udledningstilladelsen om dokumentation. 

 

Økonomi/personale 
Tillægget til spildevandsplanen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for 

Hørsholm Kommune. 

Hørsholm vand ApS forventer, at separering af Opnæsgård vil koste ca. 5 mio. kr. og 

oplandet med de 40 huse ca. 7 mio. kr. 

 

Kommunikation 
Tillæg til spildevandsplan vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

 

Sagens tidligere behandling 
Politisk behandling af udkast til tillæg med beslutning om at sende udkast i offentlig høring: 

MPU: 20. maj 2015 

ØU: 11. juni 2015 

KB: 22. juni 2015 

 

Bilag 
-    Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevansplan 2012-2016.pdf 

-    DN i Hørsholms høringssvar.pdf 

-    Hørsholm Sølaugs høringssvar.pdf 

 

 

Noter til bilag 
-      Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016 

-      DN i Hørsholms høringssvar 

-      Hørsholm Sølaugs høringssvar 
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-10-2015 
Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende, at tillæg nr. 2 til Hørsholm Kommunes spildevandplan 

2012-2016, separatkloakering af tagvand fra Opnæsgård og separatkloakering af ca. 40 

omkringliggende ejendomme, vedtages med de i sagsfremstillingen angivne redaktionelle 

rettelser. 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   13/21052 
Journalnr.:   01.02.03P00 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 
 

Endelig vedtagelse af Strategi 2015 

 
Baggrund 
Forslag til Strategi 2015 – Plan og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune har 

været i offentlig høring fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015. I perioden har 

der været afholdt interessemøde på en stand på Kulturdagen den 5. september 2015. Der 

er i perioden indkommet 11 høringssvar, heraf fem fra organisationer, foreninger og råd. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at: 

  

1. fastholde beslutningen i Strategi 2015 om, at revision af 

kommuneplanen er en temarevision, der omfatter temaerne 

boliger- og byliv, kultur- og fritidsliv, handels- og erhvervsliv, 
kysten samt naturen, 

  

2. høringssvarene danner grundlag for det videre arbejde med 

kommuneplanrevisionen 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de fremkomne bemærkninger og beslutte, om 

der i forbindelse hermed skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi. 

  

Kommunalbestyrelsen har i Strategi 2015 valgt at sætte fokus på temaerne Boliger- og 

byliv, kultur- og fritidsliv, handels- og erhvervsliv, kysten samt naturen. Da disse fem 

temaer vurderes at udgøre væsentlige planstrategiske tiltag for den kommende 

planperiode. Med denne strategi beslutter kommunalbestyrelsen en delvis revision af 

kommuneplanen.  

  

Offentlig fremlæggelse 
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Forslag til Strategi 2015 – Plan og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune har 

været i offentlig høring fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015. I perioden har 

der været afholdt interessemøde på en stand på Kulturdagen den 5. september 2015.  

  

Indkomne høringssvar 

Der er i løbet af offentlighedsperioden indkommet i alt 11 høringssvar, heraf fem fra 

organisationer, foreninger og råd, jf. bilag 1 og 2: Hvidbog og behandling af høringssvar. 

  

Der gives i høringssvarene udtryk for en generel tilfredshed med, at kommunalbestyrelsen 

har valgt at sætte fokus på temaerne boliger- og byliv, kultur- og fritidsliv, handels- og 

erhvervsliv, kysten samt naturen i den kommende kommuneplanrevision. Dog med 

opfordringer til kommunen om at være mere aktiv i forhold til at få opfyldt visioner og mål.  

  

Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre i forslag til Strategi 2015. 

Administrationen finder at der er en række relevante og interessante bemærkninger og 

forslag, det foreslås at disse tages med i den videre Kommuneplanlægning, samt i det 

videre arbejde med aktivt medborgerskab.  

  

Det videre forløb 

Vedtagelse af Strategi 2015 er en af milepælene i den samlede proces med revision af 

kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at denne revision af kommuneplanen 

skal være en temarevision, der sætter fokus på temaerne boliger- og byliv, kultur- og 

fritidsliv, handels- og erhvervsliv, kysten samt naturen. 

  

I det videre forløb med revision af kommuneplanen vil der være et samarbejde med 

Erhvervsstyrelsen, der er Erhvervs- og vækstministeriets kontakt til kommunen mht. 

strategi og kommuneplan. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 

-    Bilag 2 

-    Bilag 3 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-10-2015 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at: 

1. fastholde beslutningen i Strategi 2015 om, at revision af 

kommuneplanen er en temarevision, der omfatter temaerne 

boliger- og byliv, kultur- og fritidsliv, handels- og erhvervsliv, 

kysten samt naturen 

2. høringssvarene danner grundlag for det videre arbejde med 
kommuneplanrevisionen  

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med 

bemærkning om, at fremkommelighed og parkering vil indgå i kommunalbestyrelsens 

temamøde den 14. december 2015. 
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Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   15/18412 
Journalnr.:   17.01.00P24 
Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  12.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Styrelsesvedtægt for skolerne  

 
Baggrund 
I forbindelse med budgetaftale 2015-2018 blev den maksimale klassekvotient ved 

indskrivning i 0. klasse hævet fra 22 til 24 elever. Dette er efterfølgende blevet indskrevet i 

bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Hørsholm Kommune. 

  

Med henblik på at efterleve intentionen i budgetvedtagelsen er der imidlertid behov for at 

præcisere, at klassekvotienten ikke alene er hævet fra 22 til 24 ved skoleindskrivning i 0. 

klasse, men at det gælder på alle klassetrin. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende præciseringen i bilaget til styrelsesvedtægten for 

folkeskolerne.  

 

Sagsfremstilling 
Den nuværende tekst i bilaget til styrelsesvedtægten foreslås suppleret af sætningen, der 

er understreget: 

  

”Skoledistrikter 

Hver skole har et skoledistrikt. Forældre har lovkrav på at få deres barn optaget i skolen i 

det distrikt, hvor barnet har bopæl.  

  

Børne- og Skoleudvalget kan vedtage særlige skoledistrikter for hvert klassetrin, og kan i 

forbindelse med den årlige skoleindskrivning foretage mindre justeringer af 

skoledistrikterne. 

  

Ved skoleindskrivning er den maksimale klassekvotient 24 elever. Elever mellem 24 og 28 

optages efter godkendelse fra skolechefen. Dette gør sig ligeledes gældende ved elevoptag 

i 1.-9. klasse. 

  

Børn fra andre distrikter eller kommuner kan optages på en skole, hvis der er plads i den 

pågældende klasse. Hvis der ikke er plads til alle i en klasse sker optagelsen efter følgende 

kriterier: 
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1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre 

kommuner 

2. Søskende til elever på skolen går forud for andre 

3. Nærmere boende går forud for fjernere boende, 
nærhedsprincippet 

  

I det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden afgøres optagelsen ved 

lodtrækning. 

  

Et barn har ikke ubetinget ret til optagelse i distriktsskolen, hvis forældrene i første 

omgang har valgt en anden skole, herunder en fri grundskole eller en efterskole. Om 

barnet kan optages afhænger af skolens kapacitet og ovenstående retningslinjer.” 

  

På grund af folkeskolereformen er der yderligere behov for at revidere og opdatere 

styrelsesvedtægten og bilaget for Hørsholm Kommunes skolevæsen. Det vil blive forelagt til 

politisk beslutning. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-10-2015 
Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende præciseringen i bilaget til styrelsesvedtægten.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2015 
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben 
Forslag til ændringer i gældende styrelsesvedtægt - den gældende 

med ændringsmarkeringer 
2051490 

3 Åben 
Forslag til ændret styrelsesvedtægt, hvor ændringsmarkeringer i 

den gældende er accepteret 
2057580 

4 Åben 
Bilag 1 - Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands 

Brandvæsen.pdf 
2057602 

4 Åben 
Bilag 2 - Udtalelse over RBD planforslag for Nordsjællands 

Brandvæsen.pdf 
2057603 

4 Åben 
Bilag 3 - Høringssvar vedr plan for risikobaseret 

redningsberedskab.pdf 
2057604 

4 Åben Bilag 3.1 - Høringsspørgsmål St Tikøb.pdf 2057605 
4 Åben Bilag 3.2 - Høringsspørgsmål St. Søllerød.pdf 2057606 
4 Åben Bilag 3.3 - Høringsspørgsmål St. Fredensborg.pdf 2057607 
4 Åben Bilag 3.4 - Høringsspørgsmål St. Hørsholm.pdf 2057608 
4 Åben Bilag 3.5 - Høringsspørgsmål St. Helsingør.pdf 2057609 
5 Åben Mødeplan 2016 2001209 
6 Åben Afgørelse fra NMK.pdf 2046152 
6 Åben Forslag til regulativ Uss Å nov. 2015.pdf 2046151 

6 Åben 
Nivå og Donse Ålaug og Grundejerforeningen Jellerødgaard Klage 

vedr Fællesreg og Regulativ Usserød Å jan 2014.pdf 
2046150 

6 Åben 
Fredensborg Kommunes kommentarer til klage over vedtagelse af 

nyt regulativ for Usserød Å.docx 
2046148 

7 Åben 
50723-15_v1_Vurderingsskema til områdeklassificering af dele af 

Sjælsmark Kaserne(1).DOC 
2046751 

7 Åben 
50724-15_v1_Kortudsnit med områdeklassificering af dele af 

Sjælsmark Kaserne.pdf.PDF 
2046750 

7 Åben 
Regulativ for jordflytning og områdeklassificering - oktober 2015 

til MPU-punkt.doc 
2046748 

7 Åben Høringssvar fra Udlændingestyrelsen.pdf 2052756 
9 Åben Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevansplan 2012-2016.pdf 2046857 
9 Åben DN i Hørsholms høringssvar.pdf 2045116 
9 Åben Hørsholm Sølaugs høringssvar.pdf 2045119 
10 Åben Bilag 1 2039216 
10 Åben Bilag 2 2052048 
10 Åben Bilag 3 2042967 
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Morten Slotved (C) 
Formand 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Økonomiudvalgets møde 12-11-2015 


