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Meddelelser
Baggrund
Orientering om NetGIS v. Steen Birkelund Pedersen

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 18-12-2014
Administrationen orienterede om NetGIS.
Administrationen orienterede om status for sagen om det opsatte hegn ved bådpladsen i
Rungsted.
Administrationen orienterede om, at der fortsat pågår forhandlinger med Kokkedal
Golfklubs om plejeplanen. Aktuelt forventes sagen at komme på MPU i januar 2015.
Administrationen sørger for en opdatering af dagens parter.
Troels Moe bad Administrationen redegøre for spredning af salt på stien ved Stadionallé,
når der ikke på nogen måde er varslet frostvejr.
Thorkild Gruelund anmodede om, at byggesagsbehandlingen vedrørende Sjælsmark
Kaserne ikke forsinker behandlingen af øvrige byggesager.
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Placering af legeplads
Baggrund
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har den 29. maj 2013 besluttet at afsætte 1 mio. kr. fra
kvalitetsfondsmidlerne til etablering af en legeplads i naturmaterialer. Udvalget har peget
på en ønsket placering på Nattergaleengen. Sagen forelægges Miljø- og
Planlægningsudvalget i forhold til den videre proces, herunder forslag til placering af
legepladsen der kræver ændring af plangrundlaget for området.

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

1. der skal arbejdes videre med at undersøge muligheden for
placering af en ny legeplads på Nattergaleengen, idet der
afholdes en idéindkaldelsesfase, hvor der indhentes idéer og
forslag til planlægningen for området fra offentligheden.

Hvis Miljø- og Planlægningsudvalget på baggrund af idéindkaldelsesfasen efterfølgende
beslutter, at der skal igangsættes ny planlægning for en legeplads i området, indstiller
administrationen, at:

2. nyt plangrundlag tænkes ind i en større planlægningsmæssig
sammenhæng, således at lokalplanen omfatter et større område,
fx hele eller dele af Byplanvedtægt 19, herunder også planerne
om en mulig omdannelse af Hannebjerg til åben-lav bebyggelse.

Sagsfremstilling
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har afsat midler til en ny legeplads med en mulig placering
på Nattergaleengen. Legepladsen har til formål at styrke og stimulere børns fysiske og
motoriske færdigheder i alderen 3 - 10 år. Legepladsen tænkes bygget i træmaterialer
muligvis over et tema, og kunne indeholde eksempelvis gynger, klatretårne, en
svævebane, balance træstubbe mv.
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Sport-, Fritid og Kulturudvalget ønsker, at legepladsen placeres på arealet mellem
Kirstineparken og Bolbrovej, og at placeringen drøftes med naboerne forinden en egentlig
lokalplanproces evt. igangsættes.
Gældende plangrundlag
Det grønne offentlige område mellem Kirstineparken og Bolbrovej, kaldet Nattergaleengen,
er afgrænset af Nattergalevej, Kirstineparken, Bolbrovej og et boligområde øst for engen.
Området er omfattet af Byplanvedtægt 19, her er arealet udlagt til offentligt grønt område.
Der er fastsat bestemmelser om, at der inden for offentlige grønne områder kan anlægges
de nødvendige gang- og cykelstier og om fornødent en vej (forlængelse af Loius
Petersensvej til Nattergalevej).
Etablering af en legeplads vurderes at være i strid med byplanvedtægten, idet der
udtømmende er nævnt, hvad der kan placeres i det grønne område, nemlig gangstier,
cykelstier og om fornødent en vej.
Vurdering
En ny legeplads i Hørsholm er et stort ønske hos mange borgere i kommunen og en mulig
placering på Nattergaleengen vurderes at være hensigtsmæssig pga. områdets beliggenhed
i et sammenhængende boligområde, hvor mange børnefamilier og evt. institutioner på tur
vil få stor glæde af den. Endvidere er området forbundet med stisystemer dels for cyklende
og dels for gående, hvilket vil gøre det let for interesserede at komme til legepladsen.
I Kommuneplan 2013-2025 er området i og omkring Nattergaleengen udpeget til potentiel
spredningskorridor. Det vurderes ikke at få indflydelse på, at en del af området indrettes til
legeplads, dog skal der i forbindelse med den specifikke placering af legepladsen redegøres
for, at der forbliver sammenhæng i det grønne område.
Såfremt Miljø- og Planlægningsudvalget er indstillet på at ændre plangrundlaget, indstiller
administrationen at processen og udarbejdelsen af en ny lokalplan tænkes ind i en større
sammenhæng. Således at lokalplanen bliver en fornyelse af plangrundlaget for et større
område, så hele eller dele af Byplanvedtægt 19 revideres, herunder også planerne om en
mulig omdannelse af Hannebjerg til parcelhusområde.
I forbindelse med at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget ønsker at invitere borgerne med
interesse i området, til en drøftelse om den konkrete placering på arealet, foreslår
administrationen, at der afholdes en offentlig idéperiode, hvor der indkaldes idéer og
forslag til en ny planlægning for området.

Bilag
-

Bilag 1 - Placering af legeplads - Nattergaleengen

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 18-12-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med at undersøge
muligheden for placering af en ny legeplads på Nattergaleengen, idet der afholdes en
idéindkaldelsesfase, hvor der indhentes idéer og forslag til planlægningen for området fra
offentligheden.
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Indsatsplan overfor bjørneklo 2015-2024
Baggrund
Efter gode resultater med kommunens 2 eksisterende indsatsplaner mod kæmpebjørneklo,
ønskes indsatsen udbredt til hele kommunen. En samlet indsatsplan vil give bedre
bekæmpelse og give mere ens behandling af borgere. Desuden er det i tråd med vores 3
nabokommuner der alle har vedtaget lignende planer de seneste år.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø og Planlægningsudvalget vedtager ”Indsatsplan for
bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2024”.

Sagsfremstilling
Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv art, som står opført på
Naturstyrelsens Sortliste over uønskede plantearter i den danske natur. Den fortrænger
andre plantearter, medfører tab af biodiversitet (dvs. færre dyre- og plantearter), skaber
monokulturer, ugennemtrængelige krat og er giftig for mennesker.
Hørsholm Kommune vedtog med baggrund i bekendtgørelse om bekæmpelse af
kæmpebjørneklo i 2007 2 stk. indsatsplaner for bekæmpelse af planterne. Efter 6 indsatsår
kan det konstateres at indsatsen virker. På arealer hvor der var få bjørneklo er de typisk
udryddet, og selv på de hårdest ramte områder er bestandene kraftigt i tilbagegang.
Udenfor indsatsområderne findes også arealer med bjørneklo, og her er der typisk ikke sket
samme bekæmpelse som indenfor. Det betyder, at planterne kan sprede sig fra de områder
og ind i områder hvor bekæmpelse er påbudt grundejer. For at udrydde planten fra
kommunen, så er det nødvendigt at lade hele kommunen omfatte af indsatsplan.
Rudersdal, Fredensborg og Allerød kommuner har alle indsatsplaner som dækker hele
deres respektive kommuner; ved også at dække hele Hørsholm opnår vi en god
fælleskommunal indsats.
Ved at udbrede indsatsplan til hele kommunen opnås også en samlet besparelse for både
kommune og borgere. Ved at sætte massivt ind overfor bjørneklo mindskes spredning af
frø ind på nye arealer og den samlede udgift over tid til bekæmpelse mindskes. Ydermere
er den en mere ”fair” løsning for borgerne som ikke længere vil opleve forskel på krav
afhængigt af lokalitet. Som det er nu, kan borgere risikere at skulle bekæmpe planter som
ret beset stammer fra bevoksninger som ligger udenfor indsatsplanensområde, og dermed
blive påført løbende udgifter fra en nabo som ikke bekæmper planterne.
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Med en typisk levetid af spiringsdygtige frø i jord på ca. 3 år (men til tider op til 10 år), må
en total udryddelse af planten i kommunen først kunne forvendtes i løbet af 10-20 år. I
løbet af 5-7 år må langt hovedparten af planterne dog formodes at være udryddet.
Indsatsplanen erstatter de to eksisterende planer ”Indsatsplan for bekæmpelse af
kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen.
(2013-2016)” og ” Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Hørsholm Kommune.
Indsatsområde Rungsted. (2013-2016)”.
Indsatsplaner pålægger grundejere at bekæmpe kæmpebjørneklo på en måde som hindrer
spredning af planten og med tiden fører til dens lokale udryddelse. Opfylder en grundejer
ikke sine forpligtelser, kan kommunen meddele først påbud og senere politianmelde
forholdet. Overtrædelse kan straffes med bøde. Ydermere kan kommunen gå ud og udføre
bekæmpelsen på ejers vegne; i så fald vil kommunen kræve sine udgifter refunderet fra
ejer.

Økonomi/personale
Det forventes at udgifterne til overvågning mv. kan holdes indenfor eksisterende budget.
Dette sker ved, at nogle af de arealer vi hidtil har overvåget enten helt udgår eller får
nedsat tilsynsfrekvens idet bjørneklo der lokalt er udryddet eller erfaringsmæssigt
bekæmpes forbilledligt.
Erfaringsmæssigt er der en del arbejde for administrationen overfor nye borgere som bliver
omfattes af indsatsplan. For at imødegå dette, er indsatplanen blevet moderniseret i design
og indhold, og fremstår lidt mindre som et juridisk dokument og mere som en
oplysningsfolder som hjælper grundejeren.

Bilag
-

Indsatsplan 2015-2024.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 18-12-2014
Miljø og Planlægningsudvalget godkender ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo
2015-2024”.
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Fællesregulativ for vandløb i Hørsholm Kommune
Baggrund
Sagen er en orientering om status på revisionen af regulativerne for de offentlige vandløb i
Hørsholm Kommune.

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

Sagsfremstilling
Regulativerne for de offentlige vandløb i Hørsholm Kommune har længe stået for revision.
Regulativerne er fra 1994/95. De skulle oprindelig have været revideret i 2004/2005, men
en række forhold har bevirket, at det først sker nu.
I 2004/2005 var vandløb ikke i focus, og der var ikke den store bevågenhed omkring dem,
eller behov for en regulativrevision. I perioden herefter blev der arbejdet med forberedelse
af kommunalreformen, hvor bl.a. de amtslige vandløb i 2007 overgik til kommunerne.
Herefter startede arbejdet med vandplanerne. Da disse kunne have betydning for
regulativerne fx i forhold til vedligeholdelsen af vandløbene og målsætninger for disse, så
foreslog administrationen, at revision af regulativerne afventede vandplanerne. Teknik- og
Miljøudvalget vedtog dette ved møde den 28. maj 2008.
Imidlertid blev vandplanerne udsat i flere omgange, og vi oplevede oversvømmelser fra
kraftige regnskyl – og der kom focus på vandløbene, deres kapacitet og vedligeholdelse
m.m.
En ny ide med at udarbejde et fællesregulativ for vandløb indeholdende regler om generelle
og fælles forhold blev drøftet med vores nabokommuner. Fredensborg, Rudersdal og
Hørsholm Kommuner var enige om, at det var hensigtsmæssigt at gå i gang med
regulativrevisionen og at lave et fællesregulativ i hver kommune for de offentlige vandløb
med supplement af specialdele omkring de enkelte vandløbs særlige forhold.
I 2013 og 2014 har Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune derfor i samarbejde – og
med Niras som konsulent - udarbejdet et forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb
for hver af de to kommuner. Fredensborg Kommune har selv udarbejdet deres
fællesregulativ.
Et vandløbsregulativ indeholder - som det vigtigste - vedligeholdelsesforskrifter for
vandløbet, herunder terminer for, og metode til kontrol af vandløbets vandføringsevne. Der
ud over er der beskrevet hvad, der gælder, i forhold til kommunens adgang og muligheder
for at udføre vedligeholdelsen, samt på hvilken måde, vedligeholdelsen skal ske. Der er
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også en beskrivelse af vandløbets forløb, vandkvalitet, ejere samt andre specielle forhold
om vandløbet. Der er skemaer i regulativet med angivelse af målestationer ved broer, tilløb
til vandløbet - herunder overløb fra kloak, brønde samt hvem, der ejer de forskellige anlæg
o.s.v. Målestationerne angiver afstanden fra vandløbets start i regulativet.
En stor del af arbejdet med udarbejdelsen af de nye regulativer, herunder fællesregulativet,
består i at sammenholde de eksisterende regulativer og ensrette det, der er
hensigtsmæssigt at ensrette eller beskrive hvorfor, forholdene ikke ensrettet.
Administrationen har 2 store baggrundsrapporter med beskrivelser og vurderinger fra
gennemgangen og nærlæsningen af de eksisterende regulativer, hvor regulativernes
indhold er sammenholdt.
Indholdet i fællesregulativet er for en stor dels vedkommende resultatet af de
sammenligninger og vurderinger, der er udført i rapporterne, og fællesregulativet for
vandløbene i Hørsholm Kommune indeholder de forhold, der er ens for alle vandløbene. Der
er fx bredden af arbejdsbælterne omkring vandløbene, fjernelse af inversive plantearter,
terminer for kontrolopmåling o.s.v.
Specialdelene vil komme til at indeholde forhold som gælder specielt for det enkelte
vandløb, bl.a. selve beskrivelsen af vandløbet. Også reguleringssager, som er udført siden
sidste regulativrevision, bliver indarbejdet i specialdelen.
Ændringerne i fællesregulativet i forhold til de gamle regulativer er overvejende, at
beskrivelser, udstyr, tidsterminer o.l. er mere detaljeret beskrevet. Der er ikke ændret i fx
vandløbets forløb, da det kræver en reguleringssag jf. reglerne i vandløbsloven.
Fællesregulativet for Hørsholm Kommune er, som nævnt, nu klar i udkast. Den endelige
færdiggørelse afventer udarbejdelse af specialdelene for de enkelte vandløb, så det hele
kan behandles på samme tid i Miljø- og Planlægningsudvalget. Derfor forelægges
fællesregulativet p.t. kun som orientering til udvalget. Fællesregulativet bliver muligvis
rettet lidt til i forbindelse med udarbejdelsen af specialdelene.
Fordelen ved at have et fællesregulativ er primært, at de generelle forhold omkring
reglerne for vandløbene er ens. Det betyder ens behandling af sager af samme art, og det
er ”nemt” at arbejde med både for borgerne og for administrationen. Det sikres, at der
ikke, via regulativet, er forskel på administrationens og borgernes rettigheder og pligter.
I Hørsholm Kommune dækker fællesregulativet følgende vandløb:
Blårenden
Puemoserenden
Gedevadsrenden
Flakvad Rende med to sidetilløb
Bolbrorenden
For de offentlige vandløb, der er fælles med andre kommuner, har vi et regulativ for hver
af åerne sammen med ”den anden” kommune, og disse regulativer er undtaget fra
fællesregulativet.
Således har vi for:
Usserød Å et regulativ, som er udarbejdet kun for Usserød Å og i samarbejde med
Rudersdal og Fredensborg Kommuner. Regulativet er påklaget af grundejerforeningen i
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Jellerød Park i Fredensborg Kommune. Kommunerne har svaret på klagen og sagen ligger
til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet. De har lovet os et svar i år.
Brådebækrenden et regulativ kun for dette vandløb og sammen med Rudersdal Kommune.
Donse å et regulativ kun for dette vandløb og sammen med Fredensborg Kommune.

Økonomi/personale
Omkring økonomien er der i alt 303.600 kr. til revision af vandløbsregulativer – undtaget
revisionen af regulativet for Usserød Å.
Beløbet er sammensat af 200.000 kr. i år og 103.600 kr. overført fra 2013 (de 3.600 er
prisregulering af beløbet).
Vi har indtil videre i 2013 og 2014 brugt 59.107 kr. til udarbejdelse af forslaget til
fællesregulativ.
De resterende 244.493 kr. skal bruges til udarbejdelse af :



Specialdelene for de enkelte vandløb – herunder til TV-inspektion
og opmålinger. Dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet i
2015.
Revision af regulativer for Bækrenden sammen med Rudersdal
Kommune og Donse Å sammen med Fredensborg Kommune.
Disse revisioner påbegyndes i 2015.

Vi forventer, at alle udgifter til regulativrevisionerne holdes indenfor budgettet på de
244.493 kr.

Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere behandlet ved teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2008

Bilag
-

30 Fællesreg forslag Hørsholm Kommune.pdf

Noter til bilag
Regulativet foreligger i udkast i bilag 1. Den endelige færdiggørelse afventer udarbejdelse
af specialdelene til de enkelte vandløb.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 18-12-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget tog sagen til efterretning.

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 18-12-2014

Side 9

Bilagsoversigt
Pkt. nr.
2
3
4

Tilgang
Åben
Åben
Åben

Titel
Bilag 1 - Placering af legeplads - Nattergaleengen
Indsatsplan 2015-2024.docx
30 Fællesreg forslag Hørsholm Kommune.pdf

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 18-12-2014

Refnr.
1882245
1879143
1880451

Side 10

Miljø- og Planlægningsudvalgets møde 18-12-2014

Thorkild Gruelund (C)
Formand

Ove Petersen (V)
Medlem

Kristin Arendt (C)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Amela Dzipa Gavrilovic (T)
Medlem

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Miljø- og Planlægningsudvalget 18-12-2014

Side 11

