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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:    

Journalnr.:    

Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/16190 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Dan Guldhammer 
 

2. behandling af budgetforslag 2015-2018 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2015-2018. Vedtagelsen sker på 

baggrund af budgetforslaget som det ligger efter 1. behandlingen og de efterfølgende 

stillede ændringsforslag. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen: 

  

-      at tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2015-2018 

  

-      at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering 

  

-      at fastsætte udskrivningsprocenten 

  

-      at fastsætte grundskyldspromille 

  

-      at fastsætte kirkeskatten 

  

-      at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden 

  

  

  

  

  

  

 

Sagsfremstilling 
Kommunens budgetforslag 2015-2018 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i 

kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede 

budgetforslaget 2015-2018 første gang den 15. september 2014. 
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2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2015-2018, som blev oversendt fra 1. 

behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag som 

er fremsat til 2. behandlingen. 

  

Ændringsforslag 

  

Der er endnu ikke indkommet ændringsforslag. 

  

Udskrivningsgrundlag 

Kommunalbestyrelsen skal enten vælge et statsgaranteret eller selvbudgetteret 

udskrivningsgrundlag for 2015. Ud fra de foreliggende prognoser på udviklingen i 

udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling, er det administrationens anbefaling, at 

kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015.   

Notat om udskrivningsgrundlag indgår i bilagsmaterialet. 

  

Skatteudskrivning 

  

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte udskrivningsprocenten og grundskyldspromille for de 

kommende år. 

  

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte kirkeskatteprocenten. Administrationen anbefalerat 

kirkeskatteprocenten holdes uændret på 0,62  

Notat om kirkeskat indgår i bilagsmaterialet. 

  

Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 

I budgetforslaget vil der være indarbejdet et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden på 

127 kr. per indbygger. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen 

og danske regioner fastsatte minimumsniveau. Beløbet er pristalsreguleret, men ellers ikke 

steget siden sidste år. Kommunalbestyrelserne skal formelt set høres, og med 

budgetvedtagelsen accepterer kommunalbestyrelsen samtidig det udmeldte 

udviklingsbidrag. 

  

Bevillingsbetingelser 

Bevillingsreglerne i Hørsholm Kommune indebærer, at kommunalbestyrelsen ved den 

endelige vedtagelse af budget 2015-2018 afgiver én nettodriftsbevilling og ét 

nettorådighedsbeløb til anlæg, til hvert fagudvalg. 

  

Derudover knyttes der følgende betingelser til bevillingerne: 

-      De tilknyttede budgetbemærkninger er bindende for udvalg og administration. 

  

-      Udvalgene kan inden for deres egen ramme omfordele midler mellem aktiviteter, 

så længe udvalget respekterer de fastlagte rammer, eksempelvis lovgivning. 

  

-      Budgetmidler afsat under Økonomiudvalget til øremærkede formål og som ikke 

medfører aktivitetsændringer anses for at være bevilget. Midlerne kan således 

udmøntes på udvalgsområderne uden at der søges særskilt tillægsbevilling. 

  

-      Alle rådighedsbeløb til anlæg skal frigives af kommunalbestyrelsen  
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Økonomi/personale 
Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2015-2018.   

  

 

Kommunikation 
På baggrund af kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budget 2015-2018, 

udarbejder administrationen en budgetavis, publikationen Budget 2015-2018 samt en 

taloversigt. Budgetavisen forventes at blive forelagt til godkendelse i Økonomiudvalget den 

4. december 2014. 

 

Bilag 
-    Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015.pdf 

-    Kirkeskatten 2015 doc.pdf 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014 

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen: 

•      At tage stilling til eventuelle indkomne ændringsforslag til budget 2015-2018 

•      At vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 

•      At fastholde uændret udskrivningsprocent på 23,2 procent 

•      At fastholde uændret grundskyldspromille på 22,1 

•      At fastholde uændret kirkeskat på 0,62 procent 

•      At godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 127 kr. per indbygger 

  

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget Torsdag den 25-09-2014   Side 6 

 

Økonomiudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   13/2248 
Journalnr.:   01.02.05P16 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 
 

Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm 

Kongevej og Damstien, endelig vedtagelse, 

Lokalplan 151 

 
Resume 
Forslag til Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, har 

været i offentlig høring fra den 1. maj til den 26. juni 2014. Der er i perioden indkommet et 

høringssvar. Forslag til Lokalplan 151 fremlægges med henblik på endelig vedtagelse. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 151 vedtages endeligt med 

følgende tilføjelser: 

1. Tilføjelse af bilag 4 til Lokalplan 151, der viser fire mindre 

byggefelter, en principiel opstalt samt to visualiseringer, der skal 

illustrere det meget afdæmpede udtryk den nye bebyggelse skal 
have. 

2. Tilføjelse af nedenstående paragrafer om bebyggelsens omfang 
og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden: 

  

Til bebyggelsens omfang og placering: 

Ny § 6.3 

Udover de i § 6.1 og § 6.2 nævnte bygninger kan der på byggefelt 1 på bilag 4, 

opføres og indrettes en mindre dyrestald til forsøgsdyr. Der kan tillige opføres og 

indrettes 3 mindre tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning på 

byggefelterne 2,3 og 4, som vist på bilag 4. 
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Det samlede staldbyggeri, inklusiv tilbygninger til den eksisterende 

værkstedsbygning, må i alt maksimalt udgøre 200 m² i 1 etage, og bebyggelsen 

skal underordne sig det samlede anlægs markante hovedlinjer. 

  

Ny § 6.4 

For byggefelt 1 på bilag 4 gælder, at bebyggelsen skal opføres som en samlet 

bebyggelse i 1 etage. Bygningens højde må ikke overstige kote 50, og skal 

udformes som principiel opstalt vist på bilag 4. 

  

Til bebyggelsens ydre fremtræden 

Ny § 7 

Der kan som angivet under § 6.3 opføres enkelte tilbygninger. Ny bebyggelse skal 

opføres i respekt for de eksisterende bygninger, og de skal fremstå afdæmpede, 

med et let udtryk og beklædt med træ. 

 

Sagsfremstilling 
Forslag til Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, har 

været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar fra Freja Ejendomme. Freja 

Ejendomme, der ejer bygningen, har en potentiel køber til ejendommen. Køber ønsker at 

bruge bygningerne som domicil for deres forskningsvirksomhed og i tilknytning hertil have 

forskningsaktiviteter, hvor der indgår anvendelse af forsøgsdyr i form af mus. For at kunne 

overholde de gældende veterinære bestemmelser mv. er det nødvendigt at indrette en 

egentlig mindre staldbygning. 

  

Naturstyrelsen har i forbindelse med denne forespørgsel vurderet, at etablering af en 

dyrestald til brug for anvendelsen af ejendommen, vil kunne accepteres, hvis det er 

landskabeligt u-betænkeligt. 

  

Administrationen finder, at forslaget til en mindre dyrestald til forsøgsdyr på 

parkeringspladsen nord for bebyggelsen og øvrige mindre tilføjelser til den eksisterende 

bygning på nænsom vis indordner sig de arkitektoniske og landskabelige kvaliteter i 

området. 

  

Forslag til tilføjelser til Lokalplan 151 

Administrationen har udarbejdet forslag til tilføjelser til Lokalplan 151, der muliggør dels en 

udbygning til en mindre dyrestald, og dels mindre tilføjelser til den eksisterende 

bebyggelse.  

Der er udarbejdet et nyt bilag 4, der viser 4 mindre byggefelter, en principiel opstalt samt 2 

visualiseringer, der illustrerer det meget afdæmpede udtryk den nye bebyggelse vil få. 

Der er udarbejdet forslag til 3 specifikke bestemmelser, der muliggør ny bebyggelse på 4 

meget præcise byggefelter. Endvidere specificere bestemmelserne højder, materialer og 

udtryk så tilføjelserne til den eksisterende bebyggelse på nænsom vis indordner sig under 

lokalplanens formål, der dels består i at sikre det naturskønne område og dels at sikre den 

bevaringsværdige bebyggelse. 

 

Sagens tidligere behandling 
26.09.2012    MPU 

18.03.2013    KB 
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28.04.2014    KB 

 

Bilag 
-    LP151_BILAG4.pdf 

-    oversigt over høringssvar_151.pdf 

-    20140311_lokalplan151.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 151 vedtages endeligt med 

følgende tilføjelser: 

  

1.        Tilføjelse af bilag 4 til Lokalplan 151, der viser fire mindre byggefelter, en principiel 

opstalt samt to visualiseringer, der skal illustrere det meget afdæmpede udtryk den 

nye bebyggelse skal have. 

2.        Tilføjelse af nedenstående paragrafer om bebyggelsens omfang og placering samt 

bebyggelsens ydre fremtræden: 

  

Til bebyggelsens omfang og placering: 

Ny § 6.3 

Udover de i § 6.1 og § 6.2 nævnte bygninger kan der på byggefelt 1 på bilag 4, 

opføres og indrettes en mindre dyrestald til forsøgsdyr. Der kan tillige opføres og 

indrettes 3 mindre tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning på 

byggefelterne 2,3 og 4, som vist på bilag 4. 

  

Det samlede staldbyggeri, inklusiv tilbygninger til den eksisterende 

værkstedsbygning, må i alt maksimalt udgøre 200 m² i 1 etage, og bebyggelsen skal 

underordne sig det samlede anlægs markante hovedlinjer. 

  

Ny § 6.4 

For byggefelt 1 på bilag 4 gælder, at bebyggelsen skal opføres som en samlet 

bebyggelse i 1 etage. Bygningens højde må ikke overstige kote 50, og skal udformes 

som principiel opstalt vist på bilag 4. 

  

Til bebyggelsens ydre fremtræden 

Ny § 7 

Der kan som angivet under § 6.3 opføres enkelte tilbygninger. Ny bebyggelse skal 

opføres i respekt for de eksisterende bygninger, og de skal fremstå afdæmpede, med 

et let udtryk og beklædt med træ. 

 

Fraværende: 
Ove Petersen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014 

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.  
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Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   13/21118 
Journalnr.:   01.05.00G01 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Tina Weile 
 

Handleplan for oprensning af søer i Hørsholm 

Kommune 

 
Resume 
Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatsen for en bedre vandkvalitet i kommunens 

søer. Derfor har man valgt at afsætte 1 mio. kr. i budgettet, hvert år i de næste 4 år til 

oprensning af kommunens søer. Formålet er, at der skal opnås en god økologisk tilstand i 

kommunens søer. 

  

På MPU-møde den 18.12 2013 besluttede udvalget, at administrationen skulle fokusere på 

sø-systemerne øst for Helsingør Motorvejen, samt at der i dialog med relevante 

interessenter skulle udarbejdes en handleplan. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse anbefaler,  

  

at der frigives 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte de 

indledende undersøgelser samt at gennemføre første del af handlingsplanen. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har i det første halvår af 2014 afholdt møder med Hørsholm Sølaug og 

Danmarks Naturfredningsforening.  

Det er diskuteret hvilke kriterier og prioriteter, der skal ligge til grund for et forslag til 

handlingsplan. Vi er enige om nedenstående forslag; 

1. Det foreslås at starte med en status undersøgelse for de to 

kommunale søer ved Kokkedal Slot/Rideklub. Undersøgelsen vil 

indikere hvilke restaureringstiltag som er til gavnlig effekt for 

søerne.  Begge søer er ret næringsbelastede bl.a. fra et 

drænudløb, som vi netop har nedlagt og har erstattet med en 

faskine. Søerne har en rekreativ værdi og der er mange der vil 
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kunne følge med i udviklingen af søerne. Restaureringstiltaget 

bliver udført i vinterperioden 2014/2025. 

2. Søerne i midtbyen anbefales som en anden sideløbende indsats. 

De syv søer som blev undersøgt for fem år siden; Dronningedam, 

Hørsholm Slotssø, Sø ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen, 

Ubberød Dam og Springdammen undersøges igen samt to nye 

Kohavedammen og Vallerød Mose. De undersøges efter det 

ekstensive NOVANA-program (det nationale 

overvågningsprogram for natur og vandmiljø) Det drejer sig om 7 

vandkemi tilsyn pr. sø i en årscyklus. Derudover vurderes det, at 

en undersøgelse af fiskebestanden, en vegetationsundersøgelse 

samt udtagelse af sedimentprøver vil understøtte formålet at få 

en status over søernes tilstand, udvikling og 

restaureringsmuligheder. Undersøgelserne vil være færdige i 

august 2015. Med baggrund i afrapporteringen, samt opdaterede 

data fra Hørsholm Vand, vil vi i samarbejde med Hørsholm 

Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening udarbejde et forslag 

til en handlingsplan for søerne i midtbyen. Denne handlingsplan 
bliver efterfølgende forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget.  

Der er indhentet et tilbud, som indbefatter biologiske og kemiske undersøgelse af de 9 

søer, samt en vurdering af hvilke restaureringstiltag der skal til for at opnå en god 

økologisk tilstand i hver sø. Tilbuddet er vedlagt som bilag. 

Der er også vedlagt et bilag, med et overslag over hvad det koster at oprense en enkelt sø. 

 

Økonomi/personale 
I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. som søges frigivet. 

  

Bevillingsskema 
 Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:      

Politikområde:      

      

I alt  0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 

     

Politikområde: 12 

071030 Oprensning af 

søer 

Anlæg 1.000.000    

Politikområde:      
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I alt  1.000.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
MPU møde 18.12.2013 

 

Bilag 
-    Tilbud_Hørsholm_Tilstand_ fisk_ planter og sediment i småsøer 2014.pdf 

-    overslag - oprensning af sø ved Kokkedal Slot.pdf 

-    de 9 søer der bliver undersøgt  

-    De 2 søer ved Kokkedal Slot og Kokkedal Golf  

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 

at der frigives 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte de 

indledende undersøgelser samt at gennemføre første del af handlingsplanen. 

 

Fraværende: 
Ove Petersen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014 

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.  

  

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/2524 
Journalnr.:   01.05.00G01 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Tina Weile 
 

Godkendelse af forslag til indsatser i nye 

vandplaner (2016-2021) 

 
Resume 
Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand 

kan leve op til miljøkravene i EU’s vandrammedirektiv. Staten er pt. ved at udarbejde 

2.generations vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal 

bidrage til arbejdet ved senest den 7. oktober 2014 at sende forslag til indsatser til 

forbedring af vandløbskvaliteten i konkrete vandløb til Naturstyrelsen. 

  

Det forslag der nu fremlægges til Miljø-og Planlægningsudvalgets godkendelse (bilag 2), 

gælder for Hørsholm Kommune i Vandopland 2.3 Øresund. Programmet er lavet i 

samarbejdet med de øvrige 16 kommuner i vandoplandet samt Vandrådet for oplandet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler vedlagte forslag til indsatser i Hørsholm Kommune for 

Usserød Å og Flakvad Rende, som staten skal bruge til de nye vandplaner. 

 

Sagsfremstilling 
Igangsættelse af Vandområdeplan 2016-2021 

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget den 20. december 2013, er et nyt 

plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner fastlagt. 

  

Som noget nyt skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd ud arbejde 

forslag til hele eller dele af indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger. I denne 

planperiode vedrører dette vandløbsindsatsen. 

  

Processen kort 

Primo april fremsendte Naturstyrelsen retningslinier for, hvordan kommunerne skulle 

udarbejde deres forslag til vandløbsindsatsprogrammet. Det indebar bl.a., at der skulle 

nedsættes Vandråd sammensat af repræsentanter for erhverv og grønne organisationer, 

som skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne. 
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Vandrådet har siden april afholdt 4 møder og holder et sidste møde når 

kommunalbestyrelserne har godkendt det forslag til indsatsprogram, der skal sendes til 

staten. 

  

For Vandopland 2.3 Øresund har Naturstyrelsen fastsat en økonomisk ramme på i alt på 

7,8 mio. kr. til vandløbsrestaureringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle 

kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har de 17 kommuner stillet et samlet forslag om, 

hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt. 

  

Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele de 7,8 mio. kr. til i de enkelte kommuner 

efter en fordelingsnøgle, svarende til procentdelen af km. udpegede vandløb i kommunen i 

forhold til antal km. udpegede vandløb i hele oplandet. Herefter har administrationen i 

kommunerne indmeldt deres forslag om miljøforbedrende tiltag, der modsvarer 

kommunernes økonomiske ramme. For Hørsholm Kommune betyder det, at 

administrationen har stillet et foreløbigt forslag for 191.786 kr. 

  

Sekretariatskommunen styrer dialogen med Vandrådet  

Gribskov kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for Vandrådets møder og er 

samtidig den eneste kommune, der har deltaget i rådsmøderne. 

  

  

Kommunernes forslag til indsatsprogram er blevet diskuteret på møderne i Vandrådet. Det 

fremgår af vedlagte ”Fælles statement fra Vandrådet” (bilag 1), at Vandrådet tilslutter sig 

det forslag til indsatsprogram, de fik fremlagt på mødet den 12. juni 2014, men har dog 

samtidig medsendt forslag til ændringer, som kommunerne herefter delvist har indarbejdet. 

  

Det samlede forslag for Vandopland 2.3 Øresund kan ses i bilag 3 

  

Forslag til indsatser i Hørsholm Kommune 

Forslag til indsatser i Hørsholm Kommune er vist i bilag 2.  

  

Indsatserne vedrører forslag om udlægning af grus og sten i Usserød Å og Flakvad Rende. 

Begge disse vandløb er vurderet i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk 

tilstand i 2021. 

  

Det skal understreges, at der er tale om administrationens umiddelbare forslag til mulige 

tiltag, der kan forbedre vandløbskvaliteten. De endelige indsatser i vandløbene kan således 

ændres i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af forslagene og ikke mindst i 

forbindelse med dialogen med de berørte lodsejere. 

  

I Vandrådssamarbejdet er der ikke fremkommet  kommentarer til Hørsholm Kommunes 

forslag til indsatser. 

  

Videre proces 

Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner skal inden den 7. oktober 2014 have godkendt 

et fælles forslag til indsatsprogram. Herefter indsender Vandrådets sekretariat forslaget 
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videre til Naturstyrelsen. Det er usikkert hvad der sker, hvis forslaget ikke godkendes i alle 

kommuner. 

  

Når kommunernes forslag til indsatsprogram er sendt til Naturstyrelsen, har Vandrådet 

mulighed for, at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen, der så i sidste ende 

beslutter hvilke tiltag, der skal indgå i de kommende vandplaner. 

 

Bilag 
-    Nyt statement med bilag.pdf 

-    kommunerapport for HK i hovedopland Øresund 

-    Rapport for hele opland Øresund 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014 
Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at de fremlagte forslag til indsatser i Hørsholm Kommune for 

Usserød Å og Flakvad Rende, som staten skal bruge til de nye vandplaner, vedtages. 

 

Fraværende: 
Ove Petersen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014 

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.  

  

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/14253 
Journalnr.:   82.00.00P20 
Sagsforløb:  MPU, ØU og KB - Åben sag  
Mødedato:  25.09.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Torben Rasmussen 
 

Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering 

Rungsted Skole og Vallerødskolen 

 
Baggrund 
I budgettet for 2014 er der afsat 11.540.000 kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i 

kommunens ejendomme. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse godkender: 

  

 At der frigives 340.000 kr. til udskiftning af vinduer i 2 bygninger 

på Rungsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 

energirenovering af de kommunale bygninger.  

 At der frigives 200.000 kr. til udskiftning af 4 indgangspartier på 

Vallerødskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 
energirenovering af de kommunale bygninger.  

 

Sagsfremstilling 
Energirenoveringen på Rungsted skole består af udskiftning af de gamle vinduer i de to 

bygninger kaldet Sundhedsbygningen og Stjerneskuddet. De eksisterende vinduer har ikke 

energiglas. De nye vinduer udskiftes til nye træ alu vinduer, som har 3 lag glas og to lag 

energibelægninger.  

  

På Vallerødskolen skiftes 4 af indgangspartierne til nye 3 lags glas. De resterende 7 

indgangspartier forventes udskiftet i 2015.  

 

Økonomi/personale 
I anlægsbudgettet for 2014 var der afsat et rådighedsbeløb på 11.540.000 kr. til 

energirenovering af de kommunale bygninger. Heraf har KB den 28.4.2014 godkendt en 
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anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til Sophielund Aktivitetscenter. Der er desuden søgt 

overført 5.000.000 kr. til 2015.  

  

Der ønskes nu frigivet en anlægsbevilling på 540.000 kr. fordelt med 340.000 kr. til 

udskiftning af vinduer i 2 af bygningerne på Rungsted skole, samt 200.000 kr. til 

udskiftning af dørpartier på Vallerødskolen. Den samlede anlægsbevilling vil herefter 

udgøre 6.540.000 kr. 

  

Bevillingsskema 
 Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde:      

Politikområde:      

      

I alt  0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 

     

Politikområde: 011123 

Energirenovering i de 

kommunale bygninger 

Anlæg 540.000    

Politikområde:      

      

I alt  540.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
KB 28.04.2014 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkender: 

·         At der frigives 340.000 kr. til udskiftning af vinduer i 2 bygninger på Rungsted Skole, 

finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.  

  

 At der frigives 200.000 kr. til udskiftning af 4 indgangspartier på 

Vallerødskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til 
energirenovering af de kommunale bygninger.  
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Fraværende: 
Ove Petersen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014 

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.  

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog 

ikke i mødet. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015.pdf 1839677 
2 Åben Kirkeskatten 2015 doc.pdf 1838838 
3 Åben LP151_BILAG4.pdf 1806728 
3 Åben oversigt over høringssvar_151.pdf 1806749 
3 Åben 20140311_lokalplan151.pdf 1750645 

4 Åben 
Tilbud_Hørsholm_Tilstand_ fisk_ planter og sediment i småsøer 

2014.pdf 
1806854 

4 Åben overslag - oprensning af sø ved Kokkedal Slot.pdf 1806880 
4 Åben de 9 søer der bliver undersøgt 1824064 
4 Åben De 2 søer ved Kokkedal Slot og Kokkedal Golf 1824059 
5 Åben Nyt statement med bilag.pdf 1807792 
5 Åben kommunerapport for HK i hovedopland Øresund 1807894 
5 Åben Rapport for hele opland Øresund 1810393 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalget  25-09-2014   Side 20 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Slotved (C) 
Formand 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Pernille Schnoor (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Økonomiudvalgets møde 25-09-2014 


