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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anja Sahan 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
·         Peter Antonsen orienterede om den fremsendte invitation til Byplanmøde den 6. og 7. 

oktober.  

·         Borgermødet om ”Det Gode Byliv” den 23. juni er aflyst grundet møde i 

bedømmelsesudvalget. Der arbejdes på at finde en ny dato.  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/9455 

Journalnr.:   02.00.00A00 

Sagsforløb:  MPU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Resultat af konsulentundersøgelse af 

byggesagsområdet 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skulle foretages en ekstern konsulentanalyse af 

byggesagsområdet.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Direktionen har bedt Ascendi A-2 foretage en analyse af byggesagsområdet. Analysen 

skulle indeholde: 

 En undersøgelse af effektiviteten på byggesagsområdet i 

Hørsholm Kommune 

 Forslag til hvordan sagsbehandlingstiderne kan nedbringes 

 Et benchmark af Hørsholms effektivitet i forhold til 

sammenlignelige kommuner 

 En vurdering af potentialet i at indgå i et tværkommunalt 

samarbejde 
 En vurdering af potentialet i at udlicitere byggesagsbehandlingen 

  

På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde vil konsulenter fra Ascendi A-2 fremlægge 

resultaterne af undersøgelsen.  

 

Bilag 
-    Endelige rapport fra A-2 om byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune - Analyse af 

byggesagsbehandlingen i Hørsholm Kommune.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Kenneth Flex og Ulrik Rosenberg fra A2 gennemgik undersøgelsen. 

Miljø- og Planlægningsudvalget tog sagen til efterretning. 
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Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/9384 

Journalnr.:   02.00.00P00 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Status på byggesagsbehandlingen juni 2016 

 
Baggrund 
Administrationen giver en status på udvikling i antallet af byggesager. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde vil administrationen give en status på antallet af 

byggesager. Status fremgår af bilag 1. 

 

Bilag 
-    Præsentation til MPU juni 2016.pptx 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/7087 

Journalnr.:   02.00.00P19 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Nedlæggelse af bolig og nedrivning af Østre 

Stationsvej 4 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget en ansøgning om at nedrive en bolig beliggende Østre 

Stationsvej 4, Rungsted Kyst. Nedrivningen vil betyde nedlæggelse af en bolig. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender ansøgningen. 

 

Sagsfremstilling 
Vurdering 

Administrationen vurderer, at der skal gives tilladelse til nedrivningen, da matriklen 

kommer til at indgå i et senere boligprojekt, så der vil komme flere boliger på sigt. 

  

Sagen kort 

Der søges om et nedrive et enfamliehus. Grunden vil efterfølgende indgå i et 

byudviklingsprojekt, der skal indeholde nye boliger. Huset er bygget i 1919 og er på 125 

m2. 

  

Ansøgningen med supplerende oplysninger og et kort over området er vedlagt som bilag. 

  

  

Relevante bestemmelser 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. 

  

Nedlæggelse af boliger er reguleret af Boligreguleringsloven. Dennes § 46 angiver, hvornår 

der ikke kan nægtes samtykke til nedlæggelse: 

  

”Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller 

delvist. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis 

sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til 

andet end beboelse. […] 

 

Bilag 
-    Østre Stationsvej 4.pdf 

-    Supplerende oplysninger.pdf 
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte ansøgningen. 

  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   14/9565 

Journalnr.:   00.30.00S29 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Byggesagsgebyr 

 
Baggrund 
På baggrund af Dansk Byggeris årlige ”Kommuneanalyse” har der været artikler om 

byggesagsgebyret i Hørsholm Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget tager sagen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med vedtagelsen af det nye takstblad for 2016 er det politisk besluttet, at 

byggesagsgebyret skal være 890 kr per time.  

  

Gebyret afspejler princippet om, at der skal være størst mulig grad af brugerbetaling. 

Gebyret er derfor også sat så højt som muligt, så det undgås at skattefinansiere området. 

  

Dansk Byggeris analyse viser at Hørsholm kommunes byggesagsgebyr er det højeste i 

Nordsjælland og det næsthøjeste i Danmark. Analysen siger intet om, hvor vi ligger på 

prisen for en byggesag i forhold til andre kommuner. 

  

Det er årligt tilbagevendende begivenhed, at Dansk Byggeri skriver en pressemeddelelse 

om, hvem der har de højeste byggesagsgebyrer. 

  

Opgørelsen viser også, at byggesagsbehandlingstiden i 2015 Hørsholm faldt fra 101 til 35 

ifølge BBR. 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget tog sagen til efterretning. 

  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/9391 

Journalnr.:   02.00.00P00 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rune Munch Christensen 

 

Centralt vedtagne servicemål på 

byggesagsområdet 

 
Baggrund 
Regeringen og KL har indgået en aftale om, konkrete mål for sagsbehandlingstiden på 

miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen blev det aftalt at, sagsbehandlingstiden 

for de erhvervsrettede myndighedsopgaver skulle nedsættes med en tredjedel. 

  

Aftalen er blevet implementeret ved at fastsætte gennemsnitlige sagsbehandlingstider for 

en række områder. I aftalen kaldes det servicemål. Konkret drejer det sig om: 

  

1. Byggesagsbehandlingen 

a. Mindre kompliceret byggeri skal have et servicemål på 40 

dage 

b. Kompliceret byggeri skal have et servicemål på 50-60 

dage. 

2. Miljøgodkendelser får et servicemål på 130 dage for mindre 

miljøbelastende virksomheder (bilag 2) og 200 dage for store og 

komplekse virksomheder (bilag1) 

3. Miljøgodkendelser af husdyrbrug sættes til 110-180 alt efter 
typen, mens arealsager sættes til 160 dage. 

  

I Hørsholm er der kun ganske få sager på miljøområdet, som er relevante for aftalen. På 

byggesagsområdet er samtlige bygetilladelser (489 sager i 2015) omfattet af aftalen. 

  

Det er administrationens vurdering, at det særligt er byggesagsområdet, der bliver ramt af 

aftalen. Kravene til sagsbehandlingen overholdes allerede for ukompliceret byggeri, mens 
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gennemsnittet for kompliceret byggeri lå på 85 dage. Der er derfor behov for en målrettet 

indsats, hvis servicemålet skal overholdes. 

  

Kommunerne bliver kompenseret via DUT-midlerne og vil blive løftet inden for den samlede 

administrationsramme. 

  

Der står intet i aftalen om eventuelle konsekvenser, hvis aftalen ikke overholdes. 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/7933 

Journalnr.:   01.02.00P16 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 

 

Helhedsplan for Hørsholm Alle - nord 

 
Baggrund 
Miljø- og planlægningsudvalget igangsatte på møde den 29.10.2015 en ny planlægning for 

området nord for Hørsholm Alle, der skal sikre en større sammenhæng i byudviklingen på 

dette sted. Administrationen har fået udarbejdet 3 scenarier der har fokus på helhed, skala 

og kvalitet i byrum. Disse forslag, der skal danne grundlag for en helhedsplan for området, 

vil blive præsenteret af rådgiver på mødet. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter: 

  

1. Hvilket af de tre scenarier, der skal danne grundlag for den 

videre byudvikling for Hørsholm Alle nord, scenarier vedlagt som 
bilag 1 

 

Sagsfremstilling 
Rådgiver kommer på mødet og præsenterer scenarierne.  

  

Udarbejdelsen af scenarierne har til formål at; 

  

-      illustrerer fremtidige sammenhængende fortætningsmuligheder, primært boliger 

kombineret med dertilhørende parkering. Samt evt. mulighed for detailhandel i form 

af udvalgsvarer eller andre relevante funktioner i stuetagen.  

  

-      have fokus på helhed, skala og kvalitet i byrum 

  

-      medvirke til at muliggøre boligudbygning i Hørsholm Kommune for både nuværende 

borgere og fremtidige tilflyttere, med mulighed for etapevis udbygning matrikel for 

matrikel. 

  

-      indgå som input til at kvalificere den næste revision af Kommuneplanen.    
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Sagens tidligere behandling 
29.10.2015 på møde i Miljø- og planlægningsudvalget - Principansøgning Hørsholm Alle 6 

 

Bilag 
-    Bilag 1_ præsentation 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Johnny Svendborg fra Svendborg Arkitekter fremlagde de 3 scenarier. 

Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede, hvilket af de tre scenarier, der skal danne 

grundlag for den videre byudvikling for Hørsholm Alle nord. 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget valgte scenarie 3 (”Bysamfundet”) evt. med mulighed for 

mindre erhverv.    

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   15/23276 

Journalnr.:   01.02.05P16 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Susanne Koch 

 

Endelig vedtagelse af forslag til tillæg til lokalplan 

143 og forslag til tillæg 4 til kommuneplan 2013-

2025 

 
Baggrund 
Forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2013-2015 har 

været fremlagt offentligt i perioden 24. februar 2016 til 22. april 2016. Der er under den 

offentlige høring fremkommet et høringssvar fra Nordsjællands Museum. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget anbefaler overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at: 

  

Forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2013-2015 

vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Nordsjællands 

Museum. Høringssvaret vedlægges. 

  

Hovedsynspunktet er, at de bygninger der udpeget som bevaringsværdige, fortsat bør 

være omfattet af lokalplan 143 og ikke kunne nedrives.  

  

Museet skriver således: 

  

Bygningerne er bevaringsværdige 

Hospitalet er en velfærdsinstitution, som de fleste har været i kontakt med. Mange har haft 

deres gang på sygehuset ved sygdom og fødsler eller som arbejdsplads. For byen har 

sygehuset betydet prestige og arbejdspladser, ligesom det har været en del af dannelsen af 

det moderne bysamfund. 

De ældste af sygehusets bygninger er et vidnesbyrd om det sygehus, der har dannet 

ramme om mange borgeres liv og virke og et symbol på byens opblomstring. Og for de 

kommende generationer vidner bygningerne om opbygningen og udviklingen af 

velfærdssamfundet. Det giver en helt anden forståelse byens udvikling, at bygningerne 

stadig står der. Bygningerne er vigtige for Hørsholms historie og for den lokale forankring 

og identitet. Netop på grund af deres kulturhistoriske betydning er bygningerne 

bevaringsværdige uanset deres arkitektoniske kvalitet.  
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Det er derfor Museum Nordsjællands indstilling, at bygningerne 1, 2 og 3 bør være 

omfattet af lokalplan 143. 

  

Administrationens bemærkninger: 

I forbindelse med lokalplantillægget blev SAVE-vurderingerne fra 2000 og 2010 revurderet. 

Det førte til at bygningerne 2 og 3 blev nedklassificeret, mens bevaringsværdien for 

bygningskompleks 1 blev opretholdt. Det er administrationens vurdering, at disse tre 

ældste bygninger, både med hensyn til arkitektur, beliggenhed og rumdybde- og højde 

meningsfuldt kan genanvendes og samtidig være et kvalificeret vidnesbyrd om hospitalet i 

Usserød/Hørsholm. Det er samtidig administrationens vurdering, at bygning 2 og 3 med de 

store volumener, og sammenbygninger fra flere perioder, udgør et usammenhængende 

bygningskompleks uden nogen særlig arkitektonisk værdi, som det vil være vanskeligt at 

genanvende. Bygningerne 2 og 3 er ikke værd at bevare og bevaring vil vanskeliggøre en 

hensigtsmæssig udnyttelse af hospitalsgrunden. 

  

På den baggrund er det i parallelopdraget beskrevet, at de 3 ældste bygninger, 

bygningskompleks 1, kan bevares og indgå i en ny plan for bebyggelse af hospitalsgrunden. 

Det er derfor resultatet af parallelopdraget der afgør om bygningskompleks 1 skal forblive. 

Ønsket har været at give de indbudte størst mulig frihed til at disponere hospitalsgrunden. 

  

På den baggrund indstiller administrationen til udvalget at anbefale forslagene endelig 

vedtaget. 

 

Sagens tidligere behandling 

MPU den 17-12-2015 
ØU den 13-01-2016 
  

KB den 25-01-2016 

 

Bilag 
-    Tillæg 1 til lokalplan 143 - Indsigelse mod tillæg 1 til lokalplan 143.docx 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø-og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget 

og  Kommunalbestyrelsen, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 og forslag til tillæg 5 til 

kommuneplan 2013-2015 vedtages endeligt uden ændringer. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  9 

Acadre sagsnr.:   16/493 

Journalnr.:   01.11.24Ø39 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Kristian Hestbech 

 

Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige 

bygninger 2016 

 
Baggrund 
Økonomiudvalget har besluttet at yde støtte til istandsættelse af bevaringsværdige 

bygninger. Administrationen har i år modtaget 20 ansøgninger, hvoraf 12 er vurderet til at 

ligge inden for rammerne af, hvad der 1) kan ydes tilskud til efter byfornyelsesloven og 2) 

hvad der ligger inden for rammerne af, hvad kommunen sædvanligvis yder støtte til. 

  

Muligheden for at få støtte til istandsættelse af bevaringsværdige boliger har været 

annonceret på kommunens hjemmeside og to gange i Ugebladet i perioden 1. april til 1. 

maj 2016. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget beslutter, at: 

  

1. årets pulje anvendes i overensstemmelse med vedlagte oversigt, 

bilag 1 

2. administrationen bemyndiges til at justere de foreslåede 

støttebeløb på de enkelte ejendomme, dog højest ¾ af den 

støtteberettigede udgift, jf. lov om byfornyelse 

3. administrationen kun støtter med ¾ af de støtteberettigede 

udgifter i helt særlige tilfælde 

4. ejere, der tidligere har modtaget støtte fra denne pulje eller 

ejere, som har sat deres ejendom til salg ikke kan modtage 

støtte fra dette års pulje 

5. administrationen bemyndiges til at søge ubrugte 

byfornyelsesmidler fra andre kommuner sidst på året 

6. eventuelle lovpligtige tinglysninger om tilbagebetaling af støtte 

ved videresalg af ejendommen gøres kortvarige med en løbetid 

på 1 år 

7. en del af årets pulje reserveres to ansøgere fra sidste års 

ansøgningsrunde (Gøgevang 26 og Ulvemosevej 7, 40.000 kr. til 

hver) 

8. der reserveres et passende beløb til sag nr. 16 og 17 (Mosevej 63 

og Gl. Vallerødvej 26 – se bilag 1), hvor det kræver yderligere 
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undersøgelser at kunne fastsætte omfanget af 

istandsættelsesarbejdet og dermed støttebeløbet 

9. der reserveres et mindre beløb til ansøgninger, som vi 

erfaringsmæssigt ved vi vil modtage senere på året. 

 

Sagsfremstilling 
Hvad kan der gives tilskud til? 

Støtteordningen har sit udgangspunkt i byfornyelsesloven. For hver krone kommunen yder 

støtter, yder staten også en krone. Der kan ydes støtte til istandsættelse af udvendige 

bygningsdele, som omfatter: 

  

 Tage, skorstene, kviste, tagrender, vinduer 

 Døre, porte, luger 

 Ydermure, herunder facadeudsmykninger og arkitektoniske 

detaljer 

 Trapper, karnapper, altaner og indgangspartier, der er en del af 
den oprindelige bygning 

  

Formålet med at yde tilskud er at opretholde eller forøge bygningens bevaringsværdi. 

Kommunen kan derfor stille krav til det arkitektoniske udtryk, materialer, metoder og 

udførelse for at sikre, at bygningens oprindelige karakter bevares eller genetableres. 

Støtten kan ydes til alle dele af bygningens klimaskærm. 

  

Ansøgningerne 

Administrationen behandler i år 22 ansøgninger, hvoraf 14 opfylder kravene for at kunne 

modtage støtte efter byfornyelsesloven samtidig med, at de opfylder kommunens 

principper for tildeling af støtte: 

  

 6 ansøgninger omhandler udskiftning af tag 

(Grønnegade 13, Bukkeballevej 69, Rungsted Strandvej 104 og Vallerødvænge 8a 

samt Gøgevang 26 og Ulvemosevej 7 fra 2015-runden – forklaring i bilag 1) 

 3 ansøgninger omhandler istandsættelse af skorstene 

(Mosevej 15, 49 og 51) 

 2 ansøgninger har karakter af forebyggende arbejde 

(Mosevej 63 og Gasværksvej 14-16) 

 1 ansøgning omhandler istandsættelse af tag 

(Sanskevej 9b) 

 1 ansøgning omhandler genetablering af originale bygningsdele 
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(Gl. Vallerødvej 26) 

 1 ansøgning omhandler istandsættelse af skorstene og gavl, men 

ansøgningen er trukket tilbage pr. 1. juni 

(Svenstrupvej 3b). 

 8 ansøgninger falder uden for, hvad der kan ydes støtte til. 

  

Ansøgerfeltet har i år ikke været så stort som sidste år, men da 6 ansøgninger omhandler 

større bygningsarbejder i form af tagudskiftninger og da nogle af årets midler er reserveret 

til tidligere ansøgere, vurderes det, at midlerne kan udnyttes og fordeles på fornuftig vis. 

  

Principper for tildeling af støtte 

Følgende principper er de tre foregående år lagt til grund for tildelingen af støtte: 

 Er det et arbejde, der forbedrer eller sikrer husets 

bevaringsværdige bygningsdele, f.eks. bevaring af vinduer frem 

for udskiftning? 

 Er det et arbejde, hvor materialer eller byggeteknik kan medføre 

en merudgift, hvis der skal tages størst mulig hensyn til 

bevaringsværdien, f.eks. specialfremstillede tagrender? 

 Er det et arbejde, der sikrer en særlig og karakteristisk 

bygningsdel, f.eks. et fint halvtag eller hovedtrappe? 

 Er det et arbejde, der er påtrængende at få gjort hurtigt? 

 Er det et arbejde, der kan få en afsmittende effekt enten på 

ejendommen eller i nabolaget? 

 Den lovbefalede tinglysning af tilbagebetalingsklausul (ved 

støttebeløb over 50.000 kr.) indskrænkes til som udgangspunkt 

at have en løbetid på et år. 

 Som hovedregel uddeles der ikke støtte på mindre end 5.000 kr. 

eller større end 100.000 kr. 
 Der uddeles ikke støtte til fredede bygninger. 

  

Puljen 2016 

Igen i år er Hørsholm Kommune blevet tildelt Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriets minimums-rammebeløb på 200.000 kr. Eftersom staten refunderer 50 % 

af kommunens byfornyelsesudgifter, kan vi yde støtte for 400.000 kr. 

  

Ejendomme, vi ikke anbefaler at yde støtte til 

Administrationen har i år modtaget én ansøgning fra ejeren af en ejendom, der tidligere er 

blevet tildelt støtte (Dreyersvej 8 – det ansøgte falder i øvrigt uden for hvad vi kan støtte) 

samt én ansøgning fra ejerne af en ejendom, der er til salg (Stampevej 13). 

Administrationen vil anbefale ansøger at videreformidle muligheden for at søge støtte til 

bygningsforbedring til kommende ejere af ejendommen. 

  

Administrationen anbefaler at give afslag til yderligere 6 ansøgere (Mosevej 1a m.fl., 

Mosevej 13, Folehavevej 1, Imortellevej 4, Helenevej 9 og Bloustrødvej 19a), da de 

ansøgte projekter falder uden for, hvad vi kan yde støtte til – se bilag 1. 
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Det er administrationens vurdering, at de relativt få midler, der er til rådighed gennem 

denne ordning, bør komme så mange bevaringsværdige ejendomme til gode, så i det 

omfang der er relevante ansøgninger fra andre ejendomme, bør disse imødekommes først. 

  

Anbefaling 

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen: 

 at der meddeles tilsagn om støtte via byfornyelsesmidler til 13 

ansøgere 
 at der meddeles afslag til 8 ansøgere 

 

Sagens tidligere behandling 
MPU 22. juni 2011 sagsnr. 11/11073 

MPU 28. august 2013 sagsnr. 11/11073 

MPU 28. august 2014 sagsnr. 14/1418 

MPU 25. juni 2015 sagsnr. 15/5726 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Oversigt og prioritering af ansøgninger 2016 

 

 

Noter til bilag 
Bilag 1: Oversigt og prioritering af ansøgninger 2016 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at: 

1. årets pulje anvendes i overensstemmelse med vedlagte oversigt, 

bilag 1. 

2. administrationen bemyndiges til at justere de foreslåede 

støttebeløb på de enkelte ejendomme, dog højest ¾ af den 

støtteberettigede udgift, jf. lov om byfornyelse 

3. administrationen kun støtter med ¾ af de støtteberettigede 

udgifter i helt særlige tilfælde 

4. ejere, der tidligere har modtaget støtte fra denne pulje eller 

ejere, som har sat deres ejendom til salg ikke kan modtage 

støtte fra dette års pulje 

5. administrationen bemyndiges til at søge ubrugte 

byfornyelsesmidler fra andre kommuner sidst på året 

6. eventuelle lovpligtige tinglysninger om tilbagebetaling af støtte 

ved videresalg af ejendommen gøres kortvarige med en løbetid 

på 1 år 

7. en del af årets pulje reserveres to ansøgere fra sidste års 

ansøgningsrunde (Gøgevang 26 og Ulvemosevej 7, 40.000 kr. til 

hver) 

8. der reserveres et passende beløb til sag nr. 16 og 17 (Mosevej 63 

og Gl. Vallerødvej 26 – se bilag 1), hvor det kræver yderligere 
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undersøgelser at kunne fastsætte omfanget af 

istandsættelsesarbejdet og dermed støttebeløbet 

9. der reserveres et mindre beløb til ansøgninger, som vi 

erfaringsmæssigt ved vi vil modtage senere på året. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  10 

Acadre sagsnr.:   16/8826 

Journalnr.:   01.02.05P25 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Susanne Koch 

 

Nedrivning af skorsten på Hørsholm Hallen 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget en forespørgsel fra Center for Ejendomme om at nedrive 

skorstenen på Hørsholm Hallen. Hørsholm Hallen herunder skorstenen er udpeget som 

bevaringsværdig i Lokalplan 143. Skorstenen er ikke i brug længere og trænger til 

renovering. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller at udvalget drøfter to følgende muligheder: 

1. Skorstenen sættes i stand i stedet for nedrivning 

2. Der gives dispensation til nedrivning af skorstenen 

 

Sagsfremstilling 
Ansøgningen 

Der søges om at fjerne skorstenen og efterfølgende lukke hulet i taget med tagpap som det 

øvrige tag på Hørsholm Hallen. Ansøgningen er begrundet med, at skorstenen ikke længere 

er i brug og at skorstenen trænger meget til istandsættelse. Der er bl.a. en del 

frostsprængte sten. 

  

Hørsholm Hallen.  

Hallen er opført i 1959. Hallen er udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 143. Ændringer 

i det ydre kræver dispensation fra Lokalplan 143.  

  

Hørsholm Hallen består af en stor idrætshal opført med gavle af gule mursten og pudsede 

langsider, der er malet grønne. Taget er en betonkonstruktion med asymmetrisk form og 

belagt med tagpap. 

  

Omklædningsfaciliteterne og administration ligger i en muret sidebygning, også i gule sten, 

med tag af tagpap med lav rejsning og hævede lysindtag i tagfladen med 

modsat hældning. 

  

De samme gule mursten går igen i skorstenen der danner et vigtigt bindeled imellem 

hallens store volumen og sidebygningens mindre skala. Desuden udgør skorstenen et 

vigtigt vartegn for det samlede stadionområde.  
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Følgende anbefales i lokalplan 143. 

Anlægget har flere tidstypiske elementer som bør bevares, herunder de pudsede grønne 

facader. Også det karakteristiske asymmetriske tag på sportshallen bør bevares, da det 

fremstår som en signatur for hele anlægget. 

  

Skorstenens tilstand. En renovering af skorstenen vil forudsætte udkrasning af fuge og 

omfugning, udskiftning af defekte sten samt ny afdækning. Center for Ejendomme har 

indhentet pris på dette og det vil beløbe sig til knap 154.000 kr. ekls. moms. Der er 

ligeledes indhentet pris på nedrivning af skorstenen og billigste tilbud lyder på 48.000 kr. 

ekskl. moms. 

  

Den øverste del af skorstenen blev omfuget i 2007. Der er ikke siden foretaget vedligehold 

på skorstenen. 

  

Vurdering 

Ud fra et bevaringssynspunkt er der ikke tvivl om, at bevaring af skorstenen er vigtig for 

det samlede indtryk af Hørsholm Hallen. Skorstenen er et markant og tidstypisk 

arkitekturelement, som understreger den for sin tid meget moderne bygning.  

  

I vor egen tids arkitektur kan det være svært, at se de karakteristiske og bærende 

bevaringsværdier, men ligesom de svungne gavle på det det gamle rådhus er en umistelig 

del af bygningens arkitektoniske værdi, bidrager skorstenen på hallen til et helstøbt 

bygningskompleks, der er meget moderne for sin tid.  

  

Mod det skal regnes, at skorstenen ikke længere har nogen funktion, og at det medfører 

udgifter, at sørge for at bevare skorstenen. 

  

På den baggrund anbefaler administrationen at udvalget drøfter, hvorvidt der kan meddeles 

dispensation fra Lokalplan 143 til nedrivning af skorstenen. 

 

Bilag 
-    Tilbud renovering skorsten Hørsholmhallen 

-    31.maj 2016 skorsten på Hørsholm Hallen.jpg 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at der gives dispensation til nedrivning af 

skorstenen. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  11 

Acadre sagsnr.:   15/14502 

Journalnr.:   05.13.00G01 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Skov 

 

Godkendelse af trafiksaneringsprojekt på 

Grønnegade, Agiltevej og Stampevej 

 
Baggrund 
Miljø og Planlægningsudvalget godkendte den 16.03.2016, at frigive midler til 

Trafiksaneringsprojekt for Boligområdet Usserød, Agiltevej, Grønnegade og Stampevej. 

Området ses på bilag 1. 

  

Skitseprojekt for området præsenteres her for Miljø og Planlægningsudvalget. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler   

  

 at godkende det skitserede projektforslag 

 at det afsatte rådighedsbeløb på 1.606.000 kr. frigives 

 

Sagsfremstilling 
Efter Miljø og Planlægningsudvalgets beslutning om at sætte projektering i gang, har der 

været afholdt 2 informationsmøder, og der er på baggrund heraf udarbejdet et 

projektforslag. 

  

Der har været et stort engagement blandt borgere og interessenter. Begge møder har 

været meget velbesøgte, og administrationen har fået input både på møderne, men også 

ved mails m.m.  

Alle input, bemærkninger og kommentarer er samlet i skema, se bilag 2. 

  

Administrationen forslår, at følgende tiltag indarbejdes i trafiksaneringsprojektet: 

  

Grønnegade: 

 Vejen lukkes ved Isterødvejen, da stedet ses som trafikfarligt, 

idet bilister fra Grønnegade i spidsbelastningstiden skal ”tvinge” 

sig adgang til Isterødvejen. Der skal fortsat være adgang for 

cyklister. 
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 Der etableres pudebump ved de 2 eksisterende forsætninger 

(indsnævringer), for at sikre en lav hastighed. 

 Sti-Krydsningspunkt ved golfbanen markeres ved afmærkning 

samt en mindre udvidelse af vejen. 

 Det etableres en brostensbelagt midtervulst ved svinget 
Agiltevej, som sikrer at bilister holder sig i egen vognbane.  

  

Agiltevej: 

 Den sydligste, eksisterende forsætning fjernes, og der etableres i 

stedet 2-3 nye asfaltbump (i vejens fuld bredde)fra svinget og 

frem til eksisterende forsætning ved Overdamsvej. 

 Der etableres pudebump i eksisterende forsætning ved 

Overdamsvej 

 Den nordligste, eksisterende forsætning flyttes, så der opnås 

bedre oversigtsforhold – og der etableres pudebump i 

forsætningen. 

 På strækningen mellem by-zone-tavler til hhv. Hørsholm og 
Stampedammen nedsættes hastigheden fra 80 til 60 km/t. 

  

Stampevej: 

 Det anlægges en hævet flade ved Bakkehusene, som også 

tilgodeser stikrydsningen. 

 Der etableres 2-1-vej på hele strækningen  

 Forsætning øst for Stenhavegård flyttes evt. 

 Ved Stenhavevej fjernes eksisterende forsætning, og erstattes af 

en hævet flade, som også tilgodeser den krydsende skoletrafik. 

 Hastigheden nedsættes til 40 km/t 

  

Projektforslag ses på bilag 3. 

  

Administrationen mener, at ovennævnte tiltag tilgodeser flest mulige ønsker og 

kommentarer, og kan realiseres inden for det afsatte budget og i overensstemmelse med 

gældende vejledende regler inden for vejområdet.  

  

Det er væsentligt at busser fortsat kan køre igennem Grønnegade, Agiltevej og Stampevej, 

og dette er den væsentlige årsag til administrationens anbefaling af pudebump. Mange 

ekstra forsætninger kan betyde, at bussen bruger længere tid på strækningen, som betyder 

øget driftsøkonomi for kommunen. 

  

Tidsplan: 

Så snart der forelægger en godkendelse af projektforslaget, vil administrationen påbegynde 

udarbejdelse af et detailprojekt, som kan udbydes til september, med udførelse i oktober 

og november 2016. 

 

Økonomi/personale 
Der er i alt afsat midler 1.606.000 kr. projektet.  
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Beløbet er anbefalet frigivet ved Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet den 16.03.2016, men 

punktet er ved en fejl ikke efterfølgende blevet behandlet på Økonomiudvalgsmøde og 

Kommunalbestyrelsesmøde. 

  

  

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: 11 
223165 Pulje til 

gennemførelse af tiltag  

Anlæg 1.606.000 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

1.606.000 0 0 0 

  

  

De afsatte midler forventes at kunne dække omkostninger til opmåling, detailprojektering, 

udbud, anlæggelse og tilsyn. 

 

Kommunikation 
På kommunens hjemmeside, har borgere og interessenter kunne følge projektet, og de 

afholdte informationsmøder har været annonceret i Lokalavisen. 

Dertil lægges referater, præsentationer m.m. på kommunens hjemmeside, så borgere og 

interessenter kan følge proces og udvikling. 

 

Sagens tidligere behandling 
MPU den 27.08.2015 

  

MPU den 16.03.2016 

 

Bilag 
-    Områdekort for Trafiksaneringsområder 

-    Trafiksanering af område A - opsamling fra informationsmøde_2.docx 

-    Trafiksanering_OmrådeA_v2.pdf - Projektforslag 
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen    

·         at godkende det skitserede projektforslag, idet lukningen 

af Grønnegade ved Isterød vej i første omgang etableres som 

forsøg. Forsøget evalueres efter 1 år 

·         at det afsatte rådighedsbeløb på 1.606.000 kr. frigives 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  12 

Acadre sagsnr.:   16/4037 

Journalnr.:   05.01.22G01 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jacob Gulstad 

 

Ændring af vejstatus - Nedlæggelse af offentlig vej 

(parkeringsareal) 

 
Baggrund 
For at give mulighed, for at opføre en ny skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark, som 

angivet i lokalplan 160, skal en del af parkeringsarealet øst for Hørsholm Skøjtehal 

nedlægges som offentlig vej. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget træffer afgørelse om at 

nedlægge en del af kommunevejen ”ab”, som offentlig vej i henhold til vejlovens § 15, 

samt at arealet udgår som færdselsareal jf. § 124, stk. 1. Arealet foreslås nedlagt for at 

kunne realisere lokalplan 160 (Hørsholm Idrætspark). Efterfølgende kan kommunen frit 

råde over arealet jf. vejlovens § 127, stk. 1. 

 

Sagsfremstilling 
Arealet ligger mellem kommunevejen Stadionalle og den eksisterende skøjtehal og er vist 

med skravering på kortbilag 4 i lokalplan 160.  

For at give mulighed, for at opføre en ny skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark, skal 

arealet nedlægges som offentlig vej og udgå som færdselsareal, jf. vejlovens (Lov om 

offentlige veje – LOV nr. 1520 af d. 27. december 2014) §§ 15 og 124, stk. 1. 

Beslutningen omfatter tillige, at arealet ikke bibeholdes som privat fællesvej, men helt 

udgår som færdselsareal. 

  

Med annoncering i Ugebladet d. 21. marts 2016 (”Hørsholm Idrætspark - Nedlæggelse af 

del af offentligt vejareal (parkeringsplads)”) er den påtænkte beslutning blevet 

offentliggjort, jf. vejlovens bestemmelser, ligesom der er blevet hørt over den.  

Der skal ligeledes ske underretning af ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at 

blive berørt af ændringerne. Administrationen har vurderet, at ingen grundejere berøres af 

beslutningen på en sådan måde, at de skal høres individuelt om den påtænkte beslutning.  

Hvis arealet vurderes at være vigtigt for en ejendom f.eks. som adgangsvej skal det 

opretholdes. Arealet er ikke eneste adgangsvej til nogen ejendom og vurderes ikke at være 

af vigtighed for nogen ejendom. 

   

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til den annoncerede nedlæggelse. 
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Kommunikation 
Vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) beslutninger om nedlæggelse af offentlig vej efter 

§ 15 i vejloven, skal meddeles de hørte parter. Ejere og brugere af ejendomme, der må 

skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes om denne. 

Partshøring i henhold til § 124, stk. 7 i vejloven, samt § 19 i forvaltningsloven er foretaget.  

Der er som nævnt ikke blev modtaget nogen indsigelser eller kommentarer. Da kommunen 

selv er den eneste nabo til arealet, er der ingen berørte parter at meddele afgørelsen til. 

 

Bilag 
-    Lokalplan 160 - Kortbilag 4 - Arealoverførsel 

 

 

Noter til bilag 
Arealet, som foreslås nedlagt, ligger mellem kommunevejen Stadionalle og den 

eksisterende skøjtehal og er vist med skravering på kortbilag 4 i lokalplan 160. 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at nedlægge en del af kommunevejen ”ab”, som 

offentlig vej i henhold til vejlovens § 15, samt at arealet udgår som færdselsareal jf. § 124, 

stk. 1. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  13 

Acadre sagsnr.:   16/1409 

Journalnr.:   04.01.10P20 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Kirsten Haugaard 

 

Legeplads på Nattergaleengen - frigivelse af midler 

 
Baggrund 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Fra januar 2016 er midlerne og anlæggelsen af legepladsen 

overført til Center for Teknik og de afsatte midler skal nu frigives. 

 

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

Kommunalbestyrelsen anbefaler: 

  

 At det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.374.300 kr. frigives 

 At der fra budget 2017 og frem indarbejdes 43.000 kr. til afledt 
drift til vedligeholdelse og inspektion 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i maj 2013 afsat kvalitetsfondsmidler til etablering af 

en legeplads i naturmaterialer. Fra januar 2016 er midlerne og anlæggelsen af legepladsen 

overført til Center for Teknik. 

  

Der er vedtaget en lokalplan for området ved Nattergaleengen, hvor legepladsen skal 

placeres.  Administrationen har udarbejdet udbudsmateriale til legepladsen og Sport-, 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på junimødet beslutte, hvilke tildelingskriterier, der skal 

benyttes ved udvælgelsen af det vindende legepladsfirma.  

  

Der er afsat 1.374.300 kr. til anlæg af legepladsen og beløbet skal nu frigives.  

  

Da kvalitetsfondsmidlerne blev afsat blev der ikke afsat penge til drift. Da der endnu ikke er 

udvalgt et færdigt projekt kendes de nøjagtige driftsudgifter ikke. Det anbefales, at der 

indgås en vedligeholdelsesaftale svarende til 3 % af anlægssummen og en årlig inspektion 

af en autoriseret legepladsinspektør. Driftsudgiften vurderes til at være 43.000 kr. i alt.     

 

Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

 
Beløb 
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Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 11 Drift 
 

43.000 43.000 43.000 

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

0 43.000 43.000 43.000 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 
     

Politikområde: 11 
318120 Naturlegeplads 

Anlæg  1.374.300 
   

Politikområde: 
     

      

I alt 
 

1.374.300 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
SFKU: 24. april 2013 

SFKU: 29. maj 2013 

MPU: 18. december 2014 

 

Bilag 
-    Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen   

-          at det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.374.300 kr. 

frigives 

-          at der fra budget 2017 og frem indarbejdes 43.000 kr. 

til afledt drift til vedligeholdelse og inspektion 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  14 

Acadre sagsnr.:   15/2753 

Journalnr.:   05.01.00G01 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jacob Gulstad 

 

Fælleskommunalt asfaltudbud 2017-2020 

 
Baggrund 
De 6 deltagende kommuner i det fælleskommunale udbud af asfalt er på det administrative 

niveau nået til enighed om både udbudsdesign, udbudsmateriale og den videre proces. De 

deltagende kommuner er: Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og 

Hørsholm. 

Politisk beslutning vil blive truffet af alle deltagende kommuner. Hvis blot én kommune 

ønsker at udtræde projektet, kan projektet og udbudsdesignet ikke fortsætte i den 

beskrevne form. En tilslutning betyder, at det fælleskommunale udbud efter tidsplanen vil 

blive annonceret i august måned 2016. 

 

Forslag 
Administration forslår at Miljø- og Planlægningsudvalget beslutter,  

1. at kommunen indgår i fællesudbuddet på de i dagsordenspunktet 

beskrevne vilkår.  

2. at administrationen får mandat til at indgå kontrakt og 

rammeaftale med den vindende entreprenør, såfremt 
kontraktsummen er inden for budgettet.  

  

Udvalget vil på førstkommende møde efter evalueringen blive orienteret om 

tildelingsbeslutningen. 

 

Sagsfremstilling 
Baggrund 

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i januar måned om videre deltagelse, er der i 

projektet udarbejdet udbudsdesign og udbudsmateriale. Et flertal af kommunerne ønskede 

ikke at deltage i langvarige funktionskontrakter, hvorfor designet alene angår 

tværkommunalt samarbejde om asfaltarbejde på specifikke parceller 

(områder/strækninger) i løbet af en 4-årig periode. Den enkelte kommune fastsætter selv 

hvilke strækninger, som skal med i udbuddet.  

De væsentligste forhold i udbudsmaterialet er kort berørt i dagsordenspunktet. 

Udbudsmaterialet vil blive justeret og udviklet frem til annonceringstidspunktet.  

Udbudsmaterialet består af: 
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 Kontrakt 

 Rammeaftale 

 Betingelser om udbud og tilbud (BUT) 

 Kommunespecifikke tillæg til Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

 Tilbudsliste 

 Særlige Betingelser (SB) – Almindelige Betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) med 
tilføjelser/ændringer 

  

  

Udbudsdesign 

Asfaltarbejdet bliver udbudt som et offentligt udbud i 2 delaftaler ud fra et ønske om 

sammenhængende geografi, ens volumen og en størrelse på aftalerne, som både tilgodeser 

store og små virksomheder, da entreprenørerne både kan vælge at byde på en eller begge 

delaftaler. 

Delaftale 1 (Nord) omfatter veje fra Gribskov og Halsnæs og delaftale 2 (Syd) omfatter 

veje fra Allerød, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm. 

Delaftalerne omfatter to typer af kontrakter: kontrakter på specifikke parceller og 

rammeaftaler. Kontrakten regulerer specifikke parceller og rammeaftalen giver kommunen 

en ret men ikke pligt til at bestille forskellige opgaver som fulddækkende slidlag, 

reparationsarbejder m.v. Denne konstruktion er valgt for både at give entreprenørerne en 

sikkerhed for en vis volumen, hvilket har betydning for prisen (kontrakterne på specifikke 

veje) og for at tilgodese kommunernes behov for fleksibilitet i opgavevaretagelse 

(rammeaftalerne). 

  

 
  

Tilbuddene vil blive vurderet efter tildelingskriteriet ”pris”, hvilket betyder, at der stilles en 

række indholdsmæssige krav til asfaltarbejdet, som entreprenørerne skal leve op til, men 

selve konkurrencen angår alene prisen.  
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Hver delaftale bliver evalueret separat. 

  

Private fællesveje / private grundejerforeninger 

Det er i projektet blevet undersøgt, om det er muligt at tilgodese grundejerforeninger på 

private fællesveje, således at de evt. kunne benytte de priser som kommunerne har opnået 

via konkurrencen. Inddragelse af private fællesveje i projektet vil ifølge entreprenørerne 

betyde højere priser på rammeaftalen, da private fællesveje ofte er mere arbejdskrævende. 

Det skyldes blandt andet, at grundejerforeninger ikke altid agerer med samme 

professionalisme som kommunerne. Det er derfor besluttet, at private fællesveje ikke vil 

blive omfattet af udbuddet. 

Entreprenørerne har også givet udtryk for, at de betragter delpriser i aftalerne som 

forretningshemmeligheder. Hvis private fællesveje indgik i projektet, ville det ikke være 

muligt at tilgodese entreprenørernes ønske om fortrolighed om delpriser og samtidig give 

indsigt i priserne for private fællesveje.  

I tilfælde hvor kommunen som følge af deres tilsynsforpligtelse som vejmyndighed giver 

pålæg om asfaltarbejde på private fællesveje, vil rammeaftalen kunne benyttes. Her vil 

kommunen være bygherre, og disse sager har derfor ikke negativ betydning for prisen.  

  

Forventet tidsplan 

2016 

 August: Annoncering af udbud 

 November: Tilbudsfrist 

2017 

 1. kvartal: Politisk orientering om/godkendelse af 

tildelingsbeslutning  

 1. april: kontraktstart 

 

Økonomi/personale 
Finansieringsmodellen fastholdes jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. januar 2016. 

Det betyder, at Hørsholm Kommune i 2017, 2018, 2019 og 2020 har forpligtet sig til at 

udføre asfaltarbejder som udbudt. Budgettet for belægningsarbejder bliver altså låst i 

denne 4-årige periode. Se vedlagte notat om økonomi. 

 

Sagens tidligere behandling 
Nedsættelse af tværkommunal arbejdsgruppe 

 MPU d. 26. marts 2015 

  

Afgrænsning af omfanget hvor med Hørsholm Kommune skal deltage 

 MPU d. 17. december 2015 

 ØU d. 13. januar 2016 
 KB d. 25. januar 2016 
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Bilag 
-    Økonomi og budget 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede: 

·         at kommunen indgår i fællesudbuddet på de i 

dagsordenspunktet beskrevne vilkår 

·         at administrationen får mandat til at indgå kontrakt og 

rammeaftale med den vindende entreprenør, såfremt 

kontraktsummen er inden for budgettet.  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  15 

Acadre sagsnr.:   14/24716 

Journalnr.:   04.18.00P00 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Troels Vastrup 

 

Finansiering af rapport om rekreative muligheder i 

forbindelse med kystbeskyttelse 

 
Baggrund 
På mødet i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. maj. 2016 gav udvalget udtryk for et 

ønske om, at belyse de rekreative muligheder yderligere i forbindelse med det 

præsenterede kystsikringsprojekt. 

  

Administrationen vil hermed orientere om, at finansieringen af det arbejde kan afholdes via 

det eksisterende anlægsbudget. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På mødet i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26. maj. 2016 blev det besluttet, at ”der 

arbejdes i budgetlægningen for at der afsættes midler til udarbejdelse af en analyse af 

mulige rekreative tiltag”. Administration har efterfølgende vurderet, at det er en udgift, der 

kan afholdes med de midler, som tidligere er frigivet til projektet. 

  

En opdatering af hvad administration vurderer der kommer til at ske fremadrettet: 

 Rådgiver (Hasløv & Kjærsgaard) udarbejder et idéoplæg til at 

kombinere kystsikringen med en strandpark (basisprojekt) 

 Rådgiver skal ydermere udarbejde bruttokatalog over mulige 

rekreative foranstaltninger ud over basisprojekt (med 

tilkøbspriser).  

 Kyststrækningen tænkes inddelt i 2-3 zoner med varierende grad 

af rekreative tiltag under hensyntagen til lokale forhold og 

beboere.  

 Rådgiver skal lave en overordnet vurdering af p-muligheder og 

adgange m.m. 

 Der afholdes borgermøde mellem de lokale beboere, MPU, 

rådgiver og administrationen i efteråret 

 Efterfølgende afholdes åbent borgermøde for alle interesserede. 

 På baggrund af ovenstående, skal det så efterfølgende besluttes, 

hvilke projekter der, om nogen, skal udføres.  
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Økonomi/personale 
Finansieringen kan afholdes via det eksisterende anlægsbudget. 

Budgetbestillingen fra mødet 26. maj bortfalder hermed. 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-06-2016   Side 37 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  16 

Acadre sagsnr.:   16/9117 

Journalnr.:   06.02.03P20 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Frank Steen 

 

Usserød Å samarbejdet - Blivende organisation 

 
Baggrund 
EU Life projektet er ved at være afsluttet. Der skal tages stilling til den blivende 

organisation af samarbejdet mellem de tre kommuner og de tre forsynigsselskaber 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, 

  

- at Usserød Å samarbejdet gøres permanent 

- at den Politiske Komité nedlægges med afslutning af EU Life projektet, og at det blivende 

samarbejde styres af en styregruppe forankret i kommunernes og forsyningernes 

administrative ledelser med reference til de respektive fagudvalg og bestyrelser 

- at samarbejdet i øvrigt organiseres og finansieres efter forslag og principper som 

beskrevet i bilaget ”Usserød Å Samarbejde – Rammer, organisering og processer” 

- at der i Budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til drift af Usserød Å samarbejdet 

 

Sagsfremstilling 
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner har siden 2011, i samarbejde med 

kommunernes respektive forsyningsselskaber, arbejdet på at opbygge et samarbejde om 

en fælles administration og overvågning af Usserød Å. 

Arbejde har været understøttet af midler fra EU’s life program, fordi det blev vurderet som 

nyskabende med en potentiel demonstrationseffekt for andre kommuner og administrative 

enheder i hele EU om, hvordan selvstændige myndigheder og administrative enheder kan 

løse opgaver og udfordringer, der går på tværs af administrative og forvaltningsmæssige 

grænser. 

Projektet og det tværkommunale samarbejde er primært igangsat for at få en fælles 

koordineret indsats i forhold til: 

·         Klimatilpasning i form af indsatser til håndtering af de forøgede regnmængder  

·         Vandmiljø i form af indsatser til beskyttelse af åen imod forurening 

EU-life projektet har bl.a. sikret:  

·         Opbygning af et fælles måle- og registreringssystem inkl. hjemmesideformidling  

·         Etablering af en fælles hydraulisk beregningsmodel for åen 

·         Etablering af slusestyring  

·         Etablering af en fælles beredskabsplan for hele åen 
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·         En vådeng med sluseregulering ved Mortenstrupvej, der etableres i sommeren 2016 for at 

kunne tilbageholde vand 

·         Fælles formidling omkring åen  

  

Derudover har EU-projektet støttet arbejdet med at etablere et fællessekretariat for 

Usserød Å Samarbejdet. Det har kørt som pilotprojekt siden marts 2015, med henblik på 

gøre det til en permanent samarbejdsenhed mellem de tre kommuner og med deltagelse af 

Kommunernes spildevandsforsyningsselskaber. 

Der er blevet afleveret ”Midterm report” til EU i november 2015 og projektet er ved at blive 

afrundet med færdiggørelse af vådengen ved Mortenstrupvej samt med diverse 

afrapporteringer således, at der kan afsendes slutrapport og slutregnskab til EU-

programkontor i september 2016. 

  

Der har i hele projektforløbet været nedsat en ”Politisk Komité”, som har fulgt projektet. I 

Komiteen har siddet udvalgsformænd fra kommunerne og repræsentanter for bestyrelserne 

i forsyningerne.  

  

Den politiske komite har den 18.4 besluttet at indstille til kommunernes respektive 

fagudvalg, at Usserød Å samarbejdet gøres permanent som et fast fælles forpligtende 

samarbejde mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner med deltagelse af 

kommunernes spildevandsforsyningsselskaber. 

  

Det anbefales desuden, at samarbejdet etableres på basis af oplægget ”Usserød Å 

Samarbejde - Rammer, organisering og processer”, herunder: 

1.       At arbejdet organiseres om primært, at arbejde med Klimatilpasning og indsatser til 

håndtering af de forøgede regnmængder og omkring indsatser for vandmiljøet til sikring af 

naturtilstanden og beskyttelse af åen imod forurening. Koordinerende indsatser omkring 

rekreativ anvendelse kan desuden indgå. 

2.       At arbejdet organiseres med en fælles styregruppe, bestående af ledere fra kommunen 

og forsyningerne samt med fast fælles sekretariat, som placeres hos en af kommunerne 

efter aftale 

3.       At den politiske forankring sker gennem styregruppen til kommunernes respektive 

fagudvalg, henholdsvis forsyningernes bestyrelser 

4.       At arbejdet finansieres gennem et fælles allokeret budget, suppleret med faglig 

ressourceindsats fra kommunerne og, fra forsyningerne i overensstemmelse med løbende 

miljømålsaftale. 

5.       At arbejdsindsatsens budgetramme og prioritering skal ske i en årlig rapporterings- og 

planlægningscyklus tilpasset de kommunale budgetlægningsprocesser.    

  

Med afslutningen af EU-life projektet skal Usserød Å samarbejdet fremover udelukkende 

finansieres over kommunernes løbende driftsbidrag.  

Med hensyn til drift og finansiering af samarbejdet lægges der op til at de direkte udgifter 

(Løn til sekretariatsleder + løbende driftsudgifter + omkostninger til udviklingsaktiviteter) 

fordeles mellem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner i forholdet 20%, 40%, 

40%. 

I forhold til budgettet for samarbejdet er der vedlagt budget for 2017. 

Der er i den sammenhæng lagt op til et samlet fællesbudget på 1.020.000 kr. Der gøres i 

den forbindelse opmærksom på: 

·         At rammen til fælles sekretariatsleder er reduceret fra 1 årsværk pr. år i opstartsperioden 

2015 – 2016 til ½ årsværk fremover 
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·         At ca. 400.000,- kr. af den foreslåede budgetramme skal bruges til drift af det fælles nye 

målesystem og hydrauliske model, som er etableret gennem EU-life projektet som grundlag 

for løbende overvågning og varsling af mod oversvømmelse. 

·         At der kun er sat ca. 130.000,- kr. af til investeringer og nyetableringer, og at dette beløb 

vil kunne variere i årene fremover.  

 

Økonomi/personale 
De forventede normale driftsudgifter til den blivende Usserød Å organisation forventes for 

Hørsholm Kommune at blive 40 % af 1.020.600 kr. = ca. 400.000 kr. 

Det vurderes, at 100.000 kr. kan findes indenfor det eksisterende budget, hvorfor der 

søges om, at der i budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til den permanente Usserød Å 

organisation. 

 

Kommunikation 
Det kan oplyses, at det sidste element af EU Life projektet, vådeng og sluse ved 

Mortenstrupvej vil blive indviet søndag d. 18. september kl. 10.30. 

  

Mortenstrupvej-anlægget er et anlæg udført af Hørsholm Kommune i samarbejde med 

Hørsholm vand, men da det samtidig er det sidste element i Life-projektet bliver det 

samtidig arrangeret som en markering af afslutningen på et godt og succesfuld, EU-støttet 

tværkommunalt samarbejdsprojekt. 

  

Tidspunktet er valgt således at det sker i forbindelse med, at samarbejdet og en række 

grønne organisationer (bl.a. DOF, DN, Dansk vandrelag og dansk Cyklistforbund) inviterer 

til en vandretur (eller cykeltur) langs åen. 

  

Alle vil være velkommen og der vil komme et egentligt program, når dagen nærmer sig. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er tidligere behandlet på  

MPU den 4.5.2011 

MPU den 30.11.2011 

MPU 28.11.2012 

ØU 6.12.2012 

KB 17.12.2012 

 

Bilag 
-    Usserød Å samarbejdet -Rammer, organisaering, processer 

-    Usserød Å samarbejdet - Budgetforslag 2017 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

  

·         at Usserød Å samarbejdet gøres permanent 

·         at den Politiske Komité nedlægges med afslutning af EU Life projektet, og at 

det blivende samarbejde styres af en styregruppe forankret i kommunernes og 

forsyningernes administrative ledelser med reference til de respektive fagudvalg og 

bestyrelser           
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·         at samarbejdet i øvrigt organiseres og finansieres efter forslag og principper 

som beskrevet i bilaget ”Usserød Å Samarbejde – Rammer, organisering og 

processer” 

·         at der i Budget 2017 og frem afsættes 300.000 kr. til drift af Usserød Å 

samarbejdet 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  17 

Acadre sagsnr.:   16/8862 

Journalnr.:   07.00.03P24 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Physant Jørgensen 

 

Revision af regulativ for husholdningsaffald 

 
Baggrund 
Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) 

fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald.  

Forslaget erstatter det nuværende regulativ, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. 

september 2011.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender forslaget for 

udsendelse i høring. 

 

Sagsfremstilling 
Regulativforslaget følger derfor den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i 

Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. 

Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del. 

  

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen sikrer, at alle landets kommuner har 

fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og 

rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle 

del. 

  

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra 

kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. 

Ændringerne er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors Kommuner.  

Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:  

  

Generel del (§§ 1–8). 

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, 

redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativ. 

  

Ordning for dagrenovation (§ 9). 

I tråd med de øvrige Norfors kommuner er indføjet at der ikke må anvendes køkkenkværne 

til organisk affald. I Fredensborg og Rudersdal er dette allerede politisk vedtaget. Af hensyn 

til kloaksystemet og rensningsanlægget, samt generel risiko for rotter er det ikke 

ønskværdigt at der benyttes køkkenkværne.   

I regulativforslaget muliggøres det, at boligselskaber o.l. kan etablere og anvende 

nedgravede/underjordiske affaldssystemer og -beholdere til opsamling af dagrenovation, 
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glas og papir. Brugerne skal selv anskaffe systemerne (beholderne) og stå for 

etableringsudgifter (indkøb, anlæg, mv.), samt vedligeholdelse. For denne type 

affaldssystemer gives der mulighed for 14-dags tømning. 

  

Det er desuden tilføjet at der skal benyttes digital selvbetjening i forbindelse med til- og 

afmelding af affaldsbeholdere, samt ved manglende tømning jf. digitaliseringskrav. 

  

Ordning for genbrugspladser (§ 15). 

I 2012 indgik Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner aftale med Norfors 

om fælleskoncept for genbrugspladser. I regulativforslaget er de heraf nødvendige 

regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer indarbejdet. Fx at alle borgere i 

kommunerne kan benytte alle 6 genbrugspladser tilknyttet fælleskonceptet.  

  

Ordensregler for genbrugspladsen er desuden flyttet til bilag 1 i regulativet. 

  

Ordning for farligt affald (§18)  

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte den 26. november 2015 ny ordning for 

indsamling af farligt affald i flerboligbyggeri. En såkaldt viceværtordning, hvor 

flerboligbebyggelser kan få afhentet beboernes farlige affald. 

Den tidligere farvehandlerordning er til gengæld ikke længere fungerende og derfor skrevet 

ud af regulativteksten. Farvehandlerordningen bestod af, at Materielgården hentede 

malingsrester hos byens farvehandlere, men med nye skrappere regler for transport af 

farligt affald, var det ikke længere praktisk muligt at fastholde ordningen i den 

konstruktion.  

  

Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19). 

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og 

elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er 

sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen 

ændring af håndteringen af ordningen. 

  

Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20). 

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives 

som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier 

beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både 

som en bringe- og henteordning. 

  

Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21). 

Med den seneste affaldsbekendtgørelse, skal byggearbejder over 10 m2 eller ved 

frembringelse af mere end 1 tons affald, anmeldes skriftlig til kommunen senest 2 uger 

inden, byggearbejdet igangsættes. Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive 

anmeldelsen.  

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og 

kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning. 

  

Generelt for ordninger (§§ 9 - 23).  

Der er foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte 

ordninger. 

  

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholder, der tidligere 

var en del af dagrenovationsordning samt ordninger for glas og papir er nu samlet i 

regulativets bilag 2. Intentionen er at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de 
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indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere og hvor standpladser og 

adgangsveje indgår.  

  

Der endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre 

eksisterende ordninger (fx dagrenovation, papir, glas, plast- og metalemballager, 

storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte 

fraktioner. 

  

Affaldsplan 2014–2020 

I forbindelse med den fælles affaldsplan, igangsættes en række forsøg med udsortering af 

flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. pap, plast og metal) i perioden 2016-2017, med henblik 

på etablering af permanente ordninger. Dette vil betyde, at regulativet sandsynligvis efter 

den tid igen skal revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.  

  

Lovgrundlag 

Revisionen af regulativ for husholdningsaffald er foretaget med baggrund i de seneste 

ændringer i Affaldsbekendtgørelsen. Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. 

december 2012 om affald. 

 

Økonomi/personale 
Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende 

budget og gældende husholdningsaffaldstakster og kræver ingen økonomisk bevilling 

 

Kommunikation 
Der stilles krav om 4 ugers forudgående høring, inden endelig vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at nærværende forslag til regulativ forelægges for 

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 23. juni 2016, med henblik på en høringsfase i perioden 

24. juni til 19. august 2016 (8 uger pga. sommerferie) og endelig godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2016. 

  

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale 

regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter 

offentliggørelse i regulativdatabasen. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. 

 

Bilag 
-    Regulativ for husholdningsaffald 

 

 

Noter til bilag 
De gule markeringer i teksten viser de faste tekster som er defineret i 

affaldsbekendtgørelsen. 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte forslaget for udsendelse i høring. 
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Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-06-2016   Side 45 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  18 

Acadre sagsnr.:   16/8861 

Journalnr.:   07.00.03P24 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Physant Jørgensen 

 

Revision af regulativ for erhvervsaffald 

 
Baggrund 
Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) 

fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald.  

  

Forslaget erstatter det nuværende regulativ, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. 

september 2011. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender forslaget for 

udsendelse i høring. 

 

Sagsfremstilling 
Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens 

paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet 

består af to dele: en generel del og en særlig del.   

  

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har 

fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og 

rettigheder samt gebyrregler mv.. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle 

del.  

  

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra 

kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. 

  

Ændringerne er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner.  

  

Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes: 

Generel del (§§ 1–8) 

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, 

redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet. 

  

Ordning for dagrenovationslignende affald (§ 10) 

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen kan virksomheder med fødevareaffald i original 

emballage ansøge kommunen om fritagelse fra pligten til at benytte den kommunale 

dagrenovationsordning, hvis de kan dokumentere, at affaldet overdrages til et godkendt 
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modtageanlæg, der håndterer fødevareaffaldet og originalemballagen i henhold til 

gældende regler. 

  

Endvidere kan virksomheder, der producerer organisk affald som fx. kasserede madvarer, 

rester, levninger fra såvel tilberedning og servering af madvarer, vælge at kildesortere det 

organiske affald og lade dette indsamle særskilt med henblik på materialenyttiggørelse. 

  

I tråd med de øvrige Norfors kommuner er indføjet at der ikke må anvendes køkkenkværne 

til organisk affald. I Fredensborg og Rudersdal er dette allerede politisk vedtaget. Af hensyn 

til kloaksystemet og rensningsanlægget, samt generel risiko for rotter er det ikke 

ønskværdigt at der benyttes køkkenkværne. 

  

Det er desuden tilføjet at der skal benyttes digital selvbetjening i forbindelse med til- og 

afmelding, samt ved manglende tømning jf. digitaliseringskrav.  

  

Ordning for genbrugspladser (§11) 

Folketinget besluttede, at den daværende frivillige tilmeldingsordning for virksomheders 

brug af genbrugspladser skulle udvides, således at alle landets virksomheder har mulighed 

for at køre på tværs af kommunegrænser og aktivt tilmelde sig den eller de 

genbrugspladser, de ønsker at benytte. Dette nye krav trådte i kraft d. 1. januar 2013. 

  

Samtidig blev der i 2013 indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) 

gældende for de 6 genbrugspladser, der drives af Norfors, herunder ens affaldsgebyrer for 

virksomheders adgang til genbrugspladserne. Alle virksomheder kan således i dag benytte 

alle genbrugspladser i fælleskonceptet ved at tilmelde sig via et års abonnement eller en 

månedsbillet.  

  

Ordensregler for genbrugspladsen er desuden flyttet til bilag i regulativet.  

  

Ordning for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere (§18) 

Driften af ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere varetages af Norfors, der har 

en aftale med en underentreprenør. Nuværende ændringer er som følge af, at 

administrationen har været opmærksom på at kravene til kontrol, der pt. udføres af 

entreprenøren ikke er hjemlet i affaldsbekendtgørelsen, men i Miljøbeskyttelseslovens § 28. 

Som følge heraf bliver kravene i stedet fremover stillet i virksomhedernes 

tilslutningstilladelser. Ordningen er derfor tilpasset ovennævnte. Desuden er teksten 

tilrettet så den følger standardformatet i NSTAR (regulativdatabasen). 

  

Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20) 

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for bærbare 

batterier og akkumulatorer. Ordningen fungerer både som en bringe- og henteordning. 

Affaldet kan afleveres til genbrugspladsen eller afhentes i ordningen for ikke-

genanvendeligt farligt affald, der drives af Norfors. Endvidere kan mindre batterier afhentes 

i forbindelse med indsamlingen af dagrenovationslignende affald (placeret på låget på 

affaldsstativet).  

  

Ordningen for imprægneret træ (§21)  

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for imprægneret 

træ, som ikke kan materialenyttiggøres. Kommunerne kan efter en konkret vurdering 

anvise affaldet til forbrænding. Det samme gælder kreosotbehandlet træ. Affaldet skal 

afleveres på Norfors genbrugspladser samt på Toelt losseplads, da denne affaldsfraktion 

således kan neddeles og viderebehandles/forbrændes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-06-2016   Side 47 

 

  

Ordninger i §§ 12, 13, 15, 16 og 22 

Der er desuden foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i 

ovennævnte ordninger. 

  

Lovgrundlag 

Revisionen af regulativ for erhvervsaffald er foretaget med baggrund i de seneste 

ændringer i Affaldsbekendtgørelsen.  

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

 

Økonomi/personale 
Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes inden for det eksisterende 

budget og gældende erhvervsaffaldstakster og kræver ingen økonomisk bevilling. 

 

Kommunikation 
Der stilles krav om 4 ugers forudgående høring, inden endelig vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at nærværende forslag til regulativ forelægges for 

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 23. juni 2016, med henblik på en høringsfase i perioden 

24. juni til 19. august 2016 (8 uger pga. sommerferie) og endelig godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen d. 31. oktober 2016. 

  

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale 

regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter 

offentliggørelse i regulativdatabasen.   

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet 

 

Bilag 
-    Regulativ for erhvervsaffald 

 

 

Noter til bilag 
De gule markeringer i teksten viser de faste tekster som er defineret af Miljøstyrelsen 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte forslaget for udsendelse i høring. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  19 

Acadre sagsnr.:   16/7523 

Journalnr.:   01.05.13G01 

Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Tina Weile 

 

Oprensning af søer i Hørsholm Kommune 

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

søer. Derfor valgte man i budget 2014-17 at afsætte 1 mio. kr. i budgettet hvert år til 

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

kommunens søer. 

På kommunalbestyrelsens møde den 29/9 2014 blev det besluttet at undersøge 9 søer i 

bymidten i en årscyklus, samt at lave en status undersøgelse for de to kommunale søer ved 

Kokkedal Slot/Rideklub. 

Med baggrund i afrapporteringen ønskes frigivet midler til at iværksætte de foreslåede 

tiltag, samt i samarbejde med Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening at 

udarbejde forslag til strategiplaner for søerne i midtbyen. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at godkende,  

  

at der frigives 900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte og 

gennemføre de foreslåede tiltag. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har afholdt møder med følgegruppen, som består af medlemmer fra 

Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening. 

  

Et antal rapporter giver et godt overblik over søerne i bymidten både biologisk og 

spildevandsteknisk.  

Det er diskuteret hvilke tiltag og prioriteter, der skal iværksættes i år samtidig med at der 

laves en strategiplan for hver enkelt sø. 

Der iværksættes to slags restaureringstiltag:  

-      Fjerne grøde i søerne, hvorved der fjernes de næringsstoffer som bindes til 

vandplanterne 

-      Regulere på fredfiske bestanden (ikke rovfisk), hvorved den nuværende økologiske 

ubalance i søerne forbedres. 

  

I afrapporteringen fremgår det, at søerne i bymidten påvirkes meget af den vejsalt, der 

bruges i glatførebekæmpelsen. For at kunne løse og udrede problemet ønskes der opsat 

målestationer i søerne, som kontinuertligt måler salt og temperatur og opholdstid i 
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søsystemerne. Målingerne kan bl.a. bruges til at beregne en omtrentlig opholdstid i søerne. 

Opholdstiden er af afgørende betydning i forbindelse med meddelelsen af 

udledningstilladelser bl.a. i forbindelse med separering af oplandet til Blårenden. 

Målingerne vil også kunne bruges i forbindelse med dialog med grundejere og 

vejmyndighed om glatførebekæmpelse. 

Det ønskes også at lave en søfolder, med gode råd om hvad man som borger skal være 

opmærksom på når man bor i nærheden af en sø. I forbindelse med den øgede separering 

af spildevandet i Hørsholm Kommune er det vigtigt med information om hvordan de nye 

kloaksystemer fungerer og hvilke forholdsregler borgerne kan tage for at mindske risikoen 

for forurening af søer og vandløb f.eks. i forbindelse med bilvask.   

  

I 2014 blev der frigivet 1 mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. til undersøgelser for at 

skabe et overblik over hvilke problemer der er i søerne og hvilke initiativer der skal udføres 

fremadrettet. 

Det resterende beløb forventes anvendt til oprensning af søerne ved Kokkedal Slot. 

Undervandsvegetationen udtyndes i august i år og det forventes at blive gentaget igen i de 

næste 2-3 år. 

  

Der er indhentet tilbud på følgende projekter: 

Restaureringstiltag i 8 søer                                         250.000 kr. 

Måling af salt, temperatur og opholdstid i søsystemet      500.000 kr. 

Strategiplaner og søfolder                                          150.000 kr. 

I alt                                                                        900.000 kr. 

 

Økonomi/personale 
I alt blev der i budgettet for 2014-17 afsat 1 mio. kr. hvert år. I 2014 blev der frigivet 1 

mio. kr., hvoraf der er brugt 620.000 kr. Det resterende beløb forventes anvendt til 

oprensning af søerne ved Kokkedal Slot. 

  

Budgettet i 2016 udgør 2.438.900 kr. (inkl. overførsler fra forrige år) hvoraf de 300.000 kr. 

er søgt overført til strømpeforing af Blårenden. Beløbet forventes tilbageført projektet i 

2017. I budgettet for 2017 er afsat 1.024.100 kr.  

  

Der ønskes frigivet 900.000 kr. til de foreslåede tiltag, hvorefter den samlede 

anlægsbevilling vil udgøre 1.900.000 kr. Det samlede resterende rådighedsbeløb udgør 

herefter 1.238.900 kr. i 2016 og 1.024.100 i 2017 – I alt 2.263.000 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) 
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Politikområde: 
     

Politikområde: 071030 

oprensning af søer 
anlæg 900.000 

   

      

I alt 
 

900.000 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
MPU møde 18.12.2013 

  

MPU møde 28.08.2014 

  

ØU møde 25.09.2014 

  

KB møde 29.09.2014 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende, at der frigives 900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at 

iværksætte og gennemføre de foreslåede tiltag. 

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  20 

Acadre sagsnr.:   16/566 

Journalnr.:   00.30.00S00 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Jette Andersen 

 

Forslag til udmøntning af anlægsramme 2017-2020 

 
Baggrund 
Miljø- og Planlægningsudvalget præsenteres for administrationens forslag til anlægsønsker 

på veje og grønne områder. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget, 

  

 Drøfter administrationens forslag til udmøntning af 

anlægsrammen på i alt 15.928.100 kr., hvoraf administrationen 

har fremsat anlægsønsker for 8.985.000 kr., med en 

efterfølgende afledt drift på 195.000 kr. årligt. 

 Drøfter hvilke anlægsønsker, fra den udisponerede bruttoliste, 

som evt. skal indarbejdes i forslaget inden materialet 
videresendes til augustkonferencen.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af anlægsrammen, der er på i alt 

15.928.100 kr. for perioden 2017-2020. 

  

I forslaget er der disponeret anlægsønsker for 2.600.000 i 2017, 3.758.000 i 2018, 

1.397.000 kr. i 2019 samt 1.230.000 i 2020, svarende til i alt 8.985.000 kr. jfr. bilag 1. 

  

Bilag 2 er en bruttoliste med alle de udisponerede anlægsønsker på politikområde 11, som 

er fremkommet gennem årene fra borgere, politikere og administrationen. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Anlægsoversigt 2015-2020 MPU møde i juni 2016 

-    Bilag 2: Bruttoønskeliste 2017-2020  
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget, drøftede administrationens forslag til udmøntning af 

anlægsrammen og besluttede følgende:  

  

Forslag 5: ”Etablering af helle ved Breelte Skoven” i alt 586.000 kr. fremrykkes fra 2020 til 

2017. 

Forslag 7: ”Bedre krydsning af Rungstedvej ved Vallerød Banevej” i alt 203.000 kr. 

fremrykkes fra 2020 til 2017. Udvalget ønskede  

desuden, at der afsættes yderligere midler til dynamiske tavler af den udspionerede 

anlægspulje i forbindelse med krydsningen ved Rungstedvej/Vallerød Banevej, estimeret til 

300.000 kr. Anlægsønske beløber sig således til i alt 503.000 kr. 

Forslag 10: ”Kokkedal skov - indrettes til en mere brugervenlig skov – i alt 114.000 kr. i 

2018 udgår. 

  

I alt er der således er der udmøntet af de 15.928.100 kr., hvoraf administrationen har 

fremsat anlægsønsker for 9.171.000 kr., med en efterfølgende afledt drift på 210.000 kr. 

årligt.  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Miljø- og Planlægningsudvalget 
 

Punkt:  21 

Acadre sagsnr.:   16/8523 

Journalnr.:   00.30.00A00 

Sagsforløb:  MPU - Åben sag  

Mødedato:  23.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Sultan Özcetin 

 

Budget 2017: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på Miljø- og 

Planlægningsudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i juni godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og videresende samtlige forslag til 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni 2016.  

  

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område skal der udarbejdes forslag til 

budgetreduktioner for minimum 0,8 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til 

budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 2,7 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget: 

  

·         Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

·         Videresender samtlige forslag til koordinering i 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni 2016 

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Miljø- og Planlægningsudvalgets andel heraf udgør 0,8 mio. kr. Miljø- og 

Planlægningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. maj. 2016 hvilke endelige 

forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til 

præsentation på udvalgets møde i juni. 

  

  

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 2,7 mio. kr. i 

2017 på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. 
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Budgetønsker 

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 0,8 mio. kr. 

og anlægsønsker for 8,6 mio. kr.  

  

Efter majmødet har administrationen udarbejdet de endelige budgetønsker og vurderet 

følgende ændringer til anlægsønsker:  

  

Kokkedal St. tryghedsfremmende foranstaltninger 

Administrationen har afholdt et møde med Fredensborg Kommune med henblik på en fælles 

anbefaling til tryghedsfremmende foranstaltninger på Kokkedal St. Fredensborg Kommune 

forventer dog først en politisk behandling af projektet i september måned, hvorfor det ikke 

er muligt at prisfastsætte anlægsønsket på nuværende tidspunkt. Derfor foreslår 

Administrationen, at anlægsønsket udgår fra Miljø- og Planlægningsudvalgets møde i juni 

og erstattes af et baggrundsnotat, som vil indgå i materialet til augustkonferencen. 

  

Flakvadrenden – restaureringsprojekt 

Efter nærmere vurdering anbefaler administrationen, at det ville være hensigtsmæssigt 

først at inddrage de konkrete beboere i en vurdering af projektet samt at yderligere afklare 

en eventuel udgiftsfordeling mellem stat, kommune og beboere. Derfor foreslår 

Administrationen, at der arbejdes videre med projektet, og at der afsættes eventuelle 

midler i budgetprocessen for 2018-2021. 

  

Da Administrationen udarbejdede endelig forslag til budgetønsket  

Byudvikling af bymidten fra Sygehusgrunden i nord og til Hørsholm Allé i syd,  

blev det vurderet, at der reelt var tale om et anlægsønske i modsætning til det fremsatte 

driftsønske på majmødet. 

  

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. 

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter og godkender Miljø- og Planlægningsudvalget de endelige 

udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter endelig godkendelse i 

udvalget, videresendes samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni. 

De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Bilag 
-    Bilag A Samlet oversigt over budgetforslagene for MPU 

-    Bilag B Budgetforslagene for MPU  
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-06-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede og godkendte de endelige udarbejdede forslag 

til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område. Miljø og 

Planlægningsudvalget besluttede at videresende samtlige forslag til koordinering i 

økonomiudvalgsmødet den 30. juni, dog med følgende justeringer. 

  

Anlægsønsker: 

MPU 2: ”Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal station”: Udgår  

MPU 6: ”Rørlagt vandløb i Søvangs kvarteret - omklassificering” Indgår i udmøntning af 

anlægsrammen med 200.000 kr. i 2017 og 35.000 kr. i afledt drift fra 2018 og frem 

MPU 7: ”Spildevandsplan”  Indgår i udmøntning af anlægsrammen med 425.000 kr. i 2017 

ingen afledt drift 

  

  

Derudover besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget at bestille følgende 

baggrundsnotater: 

-          Tryghedsforanstaltninger på Kokkedal Station 

-          Mulighed for indførelse af miljøvenligt strøelse til glatførebekæmpelse 

  

 

Fraværende: 
Thorkild Gruelund (C) 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 

Endelige rapport fra A-2 om byggesagsbehandlingen i Hørsholm 

Kommune - Analyse af byggesagsbehandlingen i Hørsholm 

Kommune.pdf 

2166779 

3 Åben Præsentation til MPU juni 2016.pptx 2157613 

4 Åben Østre Stationsvej 4.pdf 2157061 

4 Åben Supplerende oplysninger.pdf 2152536 

7 Åben Bilag 1_ præsentation 2166050 

8 Åben 
Tillæg 1 til lokalplan 143 - Indsigelse mod tillæg 1 til lokalplan 

143.docx 
2138550 

9 Åben Bilag 1 - Oversigt og prioritering af ansøgninger 2016 2158678 

10 Åben Tilbud renovering skorsten Hørsholmhallen 2152682 

10 Åben 31.maj 2016 skorsten på Hørsholm Hallen.jpg 2158214 

11 Åben Områdekort for Trafiksaneringsområder 2164225 

11 Åben 
Trafiksanering af område A - opsamling fra 

informationsmøde_2.docx 
2164220 

11 Åben Trafiksanering_OmrådeA_v2.pdf - Projektforslag 2166412 

12 Åben Lokalplan 160 - Kortbilag 4 - Arealoverførsel 2155507 

13 Åben Kortbilag nr. 001 - Placering af legeplads.pdf 2156385 

14 Lukket Økonomi og budget 2155933 

16 Åben Usserød Å samarbejdet -Rammer, organisaering, processer 2155548 

16 Åben Usserød Å samarbejdet - Budgetforslag 2017 2155565 

17 Åben Regulativ for husholdningsaffald 2154407 

18 Åben Regulativ for erhvervsaffald 2154464 

20 Åben Bilag 1: Anlægsoversigt 2015-2020 MPU møde i juni 2016 2158764 

20 Åben Bilag 2: Bruttoønskeliste 2017-2020 2166198 

21 Åben Bilag A Samlet oversigt over budgetforslagene for MPU 2166713 

21 Åben Bilag B Budgetforslagene for MPU 2166714 
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