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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Der var ingen meddelelser. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/17 
Journalnr.:   00.07.00P00 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid før KB 

 
Baggrund 
Jørgen Eirfeldt stillede spørgsmål om udviklingen i de kommunale restancer fra 2014 til 

2015. Borgmesteren oplyste, at udviklingen primært skyldes problemerne med EFI, da 

inddrivelsesopgaven varetages statsligt, men at administrationen er i gang med en analyse 

af mulighederne i den nye aftale mellem regeringen og KL om at styrke kommunernes 

inddrivelse af gæld.   

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

 

Sagsfremstilling 
Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens 

behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. 

Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene 

stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. 

  

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse 

  

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder 

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm 

Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm 

Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. 

  

Hvornår kan du spørge? 

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid 

på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. 

  

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, 

og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt 

om at stille et spørgsmål. 

  

Hvem kan stille spørgsmål? 

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, 

skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, 

  

Hvilke spørgsmål kan du stille? 
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Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke 

stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. 

  

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er 

mulighed for en kort replik og duplik. 

  

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at 

gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. 

  

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til 

borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. 

  

Besvarelse af spørgsmål 

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. 

  

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden 

efter mødet. 

  

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder 

angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan 

offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der 

ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. 

  

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. 

  

Tvivl om spørgetidsreglementet 

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker 

disse. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/22840 
Journalnr.:   00.32.10S00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Årsregnskab 2015 for Hørsholm Kommune 

 
Baggrund 
  

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2015 for Hørsholm Kommune. 

Der er samlet set et underskud på 25,4 mio. kr. fordelt med et underskud på 28,9 mio. kr. 

på det skattefinansierede område og et overskud på 3,5 mio. kr. på det brugerfinansierede 

område. 

  
Underskuddet skal dels ses i lyset af, at der i 2015 dels er budgetteret med et underskud 

og dels et planlagt forbrug af opsparede midler. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 var på 71 mio. kr. 

  

Administrationen har ligeledes udarbejdet udkast til regnskabsavis for at give borgerne et 

indblik i de aktiviteter og initiativer, som regnskab 2015 er et resultat af. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen 

  

 at godkende det samlede regnskab for 2015 og videresende det 

til påtegning hos revisionen 
 at godkende udkast til regnskabsavis  

 

Sagsfremstilling 
Årets resultat 

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2015 for Hørsholm Kommune. 

Der er samlet set et underskud på 25,4 mio. kr. fordelt med et underskud på 28,9 mio. kr. 

på det skattefinansierede område og et overskud på 3,5 mio. kr. på det brugerfinansierede 

område.  

  

På trods af et samlet underskud, er regnskabsresultatet bedre end budgetteret, idet 

regnskabsresultatet udviser et underskud, der er 40 mio. kr. lavere end det korrigerede 

budget. 
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Drift 

  

I 2015 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.365 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. 

lavere end det korrigerede driftsbudget. Restbudgettet på 11 mio. kr. ultimo 2015 skal dog 

ses i sammenhæng med driftsoverførsler fra 2014 til 2015 på 24 mio. kr., hvilket betyder, 

at der i 2015 reelt har været et planlagt nettoforbrug af opsparede/overførte driftsmidler.  

  

Driftsudgifter(det skatte- og brugerfinansierede område) fordelt på udvalg: 

  

Udvalg Mio. kr. Procent 

      

Børne- og Skoleudvalget 396 29 

Social- og Seniorudvalget 392 29 

Økonomiudvalget 191 14 

Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget 

130 10 

Sundhedsudvalget 123 9 

Miljø- og Planlægningsudvalget 80 6 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 49 3 

Driftsudgifter i alt 1.361 100 

  

  

Anlæg 

I 2015 har der været anlægsudgifter for 63 mio. kr., hvoraf en del vedrører Idrætsparken, 

renovering af Åstedet, Solskin og Rosen, tilbygning Aktivitetscentret Sophielund, 

fremkommelighed og sikkerhed ved Rungsted Kyst Station og energirenovering af 

kommunale bygninger. 

De samlede 2015-anlægsudgifter på 63 mio. kr. er 32 mio. kr. lavere end det korrigerede 

anlægsbudget. Det ikke forbrugte anlægsbudget 2015 overføres til 2016 med 32 mio. kr. 

  

Kassebeholdning 

Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2015 71 mio. kr.   

Ved årets udgang 31. december 2015 var kassebeholdningen negativ med 59 mio. kr. Der 

skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget 

høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene.  

  

Baggrund 

Aflæggelse af kommunens regnskab efter nedennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet 

skal fremsendes til revision og Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj. 

  

Årsregnskabet for 2015 er opstillet og aflægges efter Social- og Indenrigsministeriets 

regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og en 

taloversigt, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi 

(bilag 2).  

For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i 

bilag 1. Beretning og opfølgning på økonomi for hver enkelt politikområde giver en mere 

detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning. 
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Bilagene er et råmateriale, der endnu ikke er behandlet for sit layout, som finder sted i 

samarbejde med mediebureauet Opening A/S og på den baggrund opsættes i samme 

format som budgetmaterialet. Bilagsmaterialet foreslås derfor godkendt for dets indhold. 

Regnskabet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

Ved godkendelse af regnskab 2013 blev det politisk besluttet, at der i tråd med 

budgetavisen fremadrettet skal udkomme en regnskabsavis i forbindelse med godkendelse 

af regnskab. Regnskabsavisen bliver ligeledes behandlet for sit layout i samarbejde med 

mediebureauet Opening A/S. Udkast til regnskabsavis (bilag 3). Regnskabsavisen 

udkommer én gang som 4-siders indstik i Ugebladet i uge 18. 

 

Økonomi/personale 
Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision 

og Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj. 

 

Kommunikation 
Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse og vil være 

tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 

  

Regnskabsavisen udkommer én gang som 4 siders indstik i Ugebladet i uge 18. 

 

Sagens tidligere behandling 
Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder: 

  

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 01.03.2016 

Social- og Seniorudvalget 14.03.2016  

Børne- og Skoleudvalget 15.03.2016  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 16.03.2016 

Miljø- og Planlægningsudvalget 16.03.2016 

Sundhedsudvalget 30.03.2016  

Økonomiudvalget 13.04.2016 (forudsat) 

 

Bilag 
-    Bilag 1 BERETNING regnskab 2015 

-    Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2015 

-    Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2015 1 

 

 

Noter til bilag 
Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj 

detaljeringsgrad. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/21933 
Journalnr.:   01.00.05P00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 
 

Vedtagelse af vision for udvikling af 

Hospitalsgrunden 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har siden december 2015 arbejdet med at formulere visionen for 

udvikling af hospitalsgrunden. Igennem temamøder, interviewdrøftelser og studieture er 

vedhæftede oplæg til vision, bilag 1, blevet udarbejdet.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at 

godkende; 

  

1.    oplæg til visionen, vedhæftet som bilag 1 

2.    datoer for rundvisning og ekstra studieture 

3.    bolerogrunden skal indgå som en del af udviklingen af hospitalsgrunden 

  

På Økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen endvidere disponeringen af 

program for parallelopdrag 

 

Sagsfremstilling 
1. Oplæg til vision 

Kommunalbestyrelsen har siden december 2015 

arbejdet på at formulere visionen for udvikling af 

hospitalsgrunden, visionen skal danne grundlag for 

det videre arbejde med program for 

parallelopdraget, og parallelopdraget vil hen over 

sommeren konkretiserer visionen. Igennem 

temamøder, interviewdrøftelser og studieture er 

vedhæftede oplæg til vision, bilag 1, blevet 

udarbejdet.  
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2. Rundvisning og ekstra studieture 

I forbindelse med temamødet den 29. marts blev der ydret ønske om; 

-      En rundvisning på hospitalsgrunden med mulighed for at komme ind i 

bygningerne, herunder den gamle del. 

-      En studietur til Nordhavnen og Charlottehaven 

-      Mulighed for at interesserede der ikke var i Malmø får mulighed for en 

rundvissning i Bo01 

  

Disse tre ønsker har administrationen arbejdet videre med og kommer her med mulige 

datoer; 

Rundvisning på hospitalsgrunden; administrationen forslår tirsdag den 26/4 om 

eftermiddagen  

En studietur til Nordhavn og Charlottehaven; administrationen forslår torsdag den 19/5 

Eksta mulighed for at besøge Malmø, Bo01; administrationen forslår torsdag den 9/6, 

administrationen ønsker oplyst hvem der ønsker at deltage.  

Såfremt disse datoer godkendes vil administrationen planlægge disse ture yderligere. 

  

3. Bolerogrunden 

I forbindelse med udviklingen af hospitalsgrunden anbefaler administrationen, at 

Bolerogrunden, matrikel nr. 6bc, Usserød By, Hørsholm indgår som en del af 

udviklingsprojektet. 

  

4. Program for parallelopdrag 

På Økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen disponeringen af program for 

parallelopdrag, med henblik på at tydeliggøre sammenhænge ift.vision, delvisioner og 

programkrav. 

  

Tisplanen for program for parallelopdrag skitseres herunder; 

13/4    Disponering af program præsenteres på ØU 

18/4    ØU møde med advisory board om program for parallelopdrag 

25/4    Temamøde i KB - Oplæg til program  

2/5     Endelig vedtagelse af program for parallelopdrag i ØU  

9/5     Endelig vedtagelse af program for parallelopdrag i KB 

12/5    Opstartsmøde for teams i parallelopdraget 

12/5    Borgermøde / program for parallelopdrag 

 

Bilag 
-    VISION_april2016 

-    Tilretninger efter ØUmøde den13/4 til brug for møde den 18/4 - Vision for udvikling af 

hospitalsgrunden 

-    Vision - tilretninger efter ØU 18.4.2016 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget drøftede oplægget til vision og overførte det til videre behandling på det 

ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 18. april 2016 med kommentar fra Niels 

Lundshøj (A) og Peter Antonsen (T) om, at de foreslår følgende ændrede formulering af 2. 

sætning i afsnittet ”Uddybning af visionen”:  ”Vi forestiller os en bydel, der primært 

inviterer og tiltrækker børnefamilier, men samtidig er præget af mangfoldighed, højt til 

loftet og plads til alle, der drages af at bo hos os i et velfungerende nærområde.” 
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Økonomiudvalget indstillede desuden administrationens forslag 2 og 3 godkendt, idet 

administrationen dog i relation til punkt 2 vender tilbage med endeligt koordinerede datoer 

for rundvisninger og studieture. 

  

Gitte Burchard (UP) forlod mødet kl. 10.05 og deltog derfor ikke i beslutningen vedrørende 

punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede det tilrettede oplæg til vision, jf. bilag 2, godkendt med den 

yderligere ændring, der blev foreslået af Niels Lundshøj (A) og Peter Antonsen (T) på 

Økonomiudvalgets møde den 13. april 2016.  

  

Administrationen indarbejder en sammenskrevet version af oplægget som nyt bilag til 

dagsordenspunktet til brug for Kommunalbestyrelsens behandling. 

  

Økonomiudvalgets indstillinger fra mødet den 13. april 2016 for så vidt angår 

administrationens forslag 2 og 3 (om hhv. rundvisninger/studieture og Bolerogrunden) 

videreføres uændret til Kommunalbestyrelsen. 

  

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/6062 
Journalnr.:   14.00.00S55 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 
 

Nordsjællands Brandvæsen - årsregnskab 2015 

 
Baggrund 
Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2015 til godkendelse i 

kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2015 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab for 2015 (bilag 1) er den 8. marts 2016 aflagt og 

godkendt af bestyrelsen (beredskabskommissionen) samt påtegnet af revisionen. 

Revisionen har samtidig aflagt revisionsberetning (bilag 2-3) uden bemærkninger af 

betydning for revisionspåtegningen, som derfor er afgivet uden forbehold. 

  

Som bilag 4 vedlægges uddrag af referatet fra beredskabskommissionens møde den 8. 

marts 2016, hvor regnskabet blev godkendt, idet der henvises til de i referatet indeholdte 

bemærkninger til regnskabet. 

  

I henhold til § 12, stk. 3, i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen skal de 

deltagende kommuners kommunalbestyrelser godkende årsregnskabet med 

revisionsberetning og revisionspåtegning, hvorefter det indsendes til Statsforvaltningen.  

 

Bilag 
-    Årsregnskab Nordsjællands Brandvæsen 2015 

-    Revisionsprotokollat side 1-9 

-    Revisionsprotokollat side 10-19 

-    Referat af Beredskabskommissionsmøde 8. marts 2016 - uddrag ad årsregnskab 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/9616 
Journalnr.:   00.32.04Ø00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jette Andersen 
 

Anlægsregnskab for klargøring af udearealer til 

aktive og grønne skolegårde 

 
Baggrund 
Der er aflagt anlægsregnskab for klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender 

anlægsregnskabet. 

 

Sagsfremstilling 
Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 5.356.164 kr. og en bevilling på 5.322.200 kr. 

svarende til et merforbrug på 33.964 kr.  

  

I forbindelse med klargøring af udearealerne i skolegårdene er der lavet TV-inspektion af 

kloaknettet, og på baggrund heraf er der udført de nødvendige kloakreparationer. 

  

De gamle belægninger er fræset op og erstattet med en ny og plan asfalt. Der er desuden 

udført opstregninger af diverse baner samt etableret arealer med slotsgrus. 

  

Der er lavet yderligere belysning på Hørsholm Skole. 

  

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1. 

  

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrincewaterhouseCoopers den 28. januar 

2016 (bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

 

Sagens tidligere behandling 
KB 18.03.2013 

KB 29.09.2014 

KB 24.11.2014 

KB 15.12.2014 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Anlægsregnskab for klargøring af aktive og grønne skolegårde 

-    Bilag 2: Underskrevet revisorerklæring - Skolegårde, klargøring af udearealer til aktive 

og grønne skolegårde 
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Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   16/4321 
Journalnr.:   00.30.08Ø00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Charlotte Breinholt 
 

Frigivelse af rådighedsbeløb - skøjtetræningshal 

 
Baggrund 
I forbindelse med budgetaftale 2014-2017 blev der afsat 45 mio. kr. til opførelse af en ny 

skøjtetræningshal, såfremt denne kunne etableres inden for det afsatte rådighedsbeløb, 

samt at de afledte netto driftsudgifter til Idrætsparken under ét maksimalt må stige med 1 

mio. kr. årligt fra 2017.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalg overfor Kommunalbestyrelse godkender,  

  

 At der frigives 23.038.300 kr. i 2016 til opførelse af en 

skøjtetræningshal/ multifunktionshal, finansieret af det afsatte 
rådighedsbeløb. 

 

Sagsfremstilling 
På Miljø- og Planlægningsudvalget og Sport-, Fritid- og Kultursudvalgets fællesmøde d. 

02.02.16 blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med model 1: 

Nedgravet træningskøjtehal med følgende tilvalg i form af: 

1.    Omklædningsrum 

2.    Sammenhængende tilgang mellem hallerne, nedgravet 

3.    Kold hal på 5 grader 

4.    Evt. andet temperaturvalg (vil blive dyre i driftsomkostninger) 

5.    Indvendig højde ca. 6 meter (udvendig maxhøjde 5.5 meter jf. lokalplan for Idrætsparken) 

  

Videre proces 

Efter udvalget har taget stilling til valg af hal samt præciseret deres tilvalg, arbejder 

administrationen videre på et endeligt oplæg, der indebærer en mere prisfastsættelse på 

den valgte hal, som kvalificeres og godkendes på udvalgsmødet i april måned. Dette med 

henblik på efterfølgende at kunne udarbejde en kravspecifikation. Herefter skal 

skøjtetræningshallen i udbud efter gældende regler. Administrationen arbejder efter en 

ibrugtagning af skøjtetræningshallen i januar 2018. 
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Økonomi/personale 
I anlægsbudgettet for 2015-2017 er der samlet set afsat 46.029.600 kr. til etablering af 

skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark, hvoraf der tidligere er frigivet 1. mio. kr. til 

udarbejdelse af projektforslag. 

  

Der søges frigivet 23.038.300 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling vil udgøre 

24.038.300 kr.  

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 80 

031161 
Anlæg 23.038.300 

   
Politikområde: 

     

      
I alt 

 
23.038.300 0 0 0 

  

 

Sagens tidligere behandling 
KB 16.12.2013 

KB 23.03.2015 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede med 5 stemmer mod 2 (Troels Moe (I) og Annette Wiencken 

(V)) administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte med 11 stemmer mod 7 (V og I samt Gitte Burchard 

(UP)) Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   16/3932 
Journalnr.:   82.09.01P20 
Sagsforløb:  ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nils Kaas 
 

Stadionalle 11 A, efterisolering af facader i 

Skøjtehallen 

 
Baggrund 
I budgettet for 2016 er der afsat 15.655.800 kr. til lånefinansieret energirenovering af de 

kommunale bygninger.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender, 

  

 At der frigives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til 

efterisolering af facade i Skøjtehallen finansieret af det afsatte 

rådighedsbeløb. 

 At administrationen får bemyndigelse til at om-disponerer mindre 

afvigelser mellem de igangværende projekter. 

 

Sagsfremstilling 
Isoleringen af facaden i Hørsholm Skøjtehal er i øjeblikket kun 100 mm, hvilket er 

utidssvarende og i modstrid med visionen om en Co2-neutral idrætspark. I forbindelse med 

den igangværende opgradering af skøjtehallen er det derfor formålstjeneslig at øge 

isoleringstykkelsen til 240 mm i en sandwichkonstruktion. Dette vil medvirke til at 

nedbringe energiudgifterne på skøjtehallen. 

  

Tilbagebetalingstiden er estimeret til 9 år. 

  

Projektet gennemføres som en del af det CEICAD, og er godkendt af regionen og udløser 

samtidig støttemidler fra EU.  

 

Økonomi/personale 
Anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger udgør samlet set 36,5 

mio. kr. i perioden 2013-2017. 

  

Det akkumulerede budget udgør 22.781.400 kr. i 2016, hvoraf der tidligere er frigivet i alt 

8.880.000 kr. til Sophielund Aktivitetscenter, udskiftning af vinduer og dørpartier på 

Rungsted og Vallerød skole samt renovering af varmecentral på Gutfeldtsvej 2-6. 
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Der søges nu frigivet 1.200.000 kr. til efterisolering af facade i Skøjtehallen.  

  

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 10.080.000 kr.  

  

Bevillingsskema 

 
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 
     

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e)      

Politikområde: 011123 

Energirenovering af de 

kommunale bygninger 

Anlæg 1.200.000 
   

Politikområde: 
     

      
I alt 

 
1.200.000 0 0 0 

  

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer mod 1 (Troels Moe (I)) administrationens 

forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   15/17405 
Journalnr.:   01.02.05P16 
Sagsforløb:  MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Kristian Hestbech 
 

Forslag til Lokalplan 161 - Kokkedal Industripark 

 
Baggrund 
Forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark fremlægges til politisk 

behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse. 

  

Lokalplanen dækker et område svarende til delområde A i Lokalplan 111 med undtagelse af 

matr.nr. 10eæ (Lokalplan 152) og udgør ca. 8,5 ha. Lokalplanforslaget er udarbejdet med 

udgangspunkt i et ønske om at etablere en butik til særlig pladskrævende varegrupper 

(Jem & Fix) i en del af bygningen beliggende på adressen Kokkedal Industripark 18 (i dag 

Carl Ras Engroscenter). 

  

Kommuneplanramme 1.E1 udlægger hele området til lettere industri og håndværk samt 

handel med særlig pladskrævende varegrupper, og lokalplanforslaget er dermed i 

overensstemmelse med Kommuneplanen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at: 

  

 Forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark 

sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. april 2016 til den 
22. juni 2016. 

 

Sagsfremstilling 
Forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark er en revision af det gældende 

plangrundlag (Lokalplan 111), der ikke giver mulighed for etablering af butikker til særlig 

pladskrævende varegrupper. 

  

Lokalplanområdets beliggenhed 

Kokkedal Industripark er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune. Området er 

en del af et større erhvervsområde, der strækker sig mod nord ind i Fredensborg 

Kommune. Området afgrænses mod vest af Usserød Kongevej, mod syd af Ådalsvej og 

mod øst af vejen Kokkedal Industripark. Adgangen til området sker via Ådalsvej. 
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Formålet med lokalplanforslaget 

Lokalplanforslaget skal muliggøre etableringen af butikker til særlig pladskrævende 

varegrupper (SPV) inden for hele lokalplanområdet, mens muligheden for etablering af 

erhverv i form af lettere fabrikations-, industri-, værksteds-, lager-, håndværker- og 

servicevirksomhed videreføres fra Lokalplan 111. 

Jf. kommuneplanens retningslinjer for detailhandel må der etableres 15.000 m2 butiksareal 

til SPV inden for lokalplanområdet. En gennemgang af lokalplanområdet viser, at der ved 

udarbejdelsen af dette forslag er forbrugt omtrent 11.500 m2 og derfor er 3.500 m2 tilbage 

til nye butikker til SPV. 

  

Lokalplanforslagets indhold og ændringer i forhold til gældende planlægning 

Indholdet i lokalplanforslaget læner sig op af indholdet i Lokalplan 152 (naboarealet) og er i 

en vis grad en videreførelse af indholdet i den eksisterende Lokalplan 111, dog med 

følgende væsentlige ændringer: 

 Fremover vil der kunne etableres butikker til SPV, dog højest 

15.000 m2 for lokalplanområdet som helhed. 

 Bestemmelsen om, at området kan anvendes alene til 

administrationsformål videreføres ikke, mens der er tilføjet en 

bestemmelse om, at administration i tilknytning til eksisterende 

virksomheder kan tillades. 

 Bestemmelsen om, at kommunalbestyrelsen kan tillade en 

anvendelse til kulturelle eller fritidsorienterede aktiviteter 

videreføres ikke, da bestemmelsen anses for at være for 

vidtgående og ikke længere aktuel. Det er administrationens 

vurdering, at ovennævnte aktiviteter ikke stemmer overens med 
den ønskede overordnede anvendelse af området. 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at etableringen af Legeland/Børnenes 

Eventyrfabrik skete med henvisning til, at virksomheden kategoriseres som 

serviceerhverv. 

 Parkeringsnormen for butikker med SPV er fastsat til 1 p-plads 

pr. 40 m2 etageareal, mens normen på 1 p-plads pr. 50 m2 

etageareal fortsat gælder for øvrigt erhverv. 

 Bebyggelsesprocenten er hævet fra 45 til 50 og den maksimale 

bebyggelseshøjde fra 8,5 m til 12 m. 

 Opsætning af mobilmaster muliggøres. 

 Der er tilføjet bestemmelser om skiltes udseende, størrelse og 

placering. 

  

Bestemmelser, der indeholder kompetencenormer, er ligeledes udeladt eller præciseret for 

at lette den efterfølgende administration af planen, undtaget herfra er bestemmelserne om 

opsætning af mobilmaster (§ 9.3), som sikrer, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at 

godkende eller afvise konkrete ansøgninger. 

  

Miljøvurdering 

Forslag til Lokalplan 161 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Administrationen har på grundlag af screeningen vurderet, at der ikke skal 

gennemføres en miljøvurdering. 
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Trafiknotat 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et notat, der beskriver 

planlægningens mulige indvirkning på de trafikale forhold i lokalplanområdet (bilag 2). 

  

Notatet peger på, at der ved fuld udnyttelse af lokalplanens muligheder for etablering af 

butikker til særlig pladskrævende varegrupper, forventeligt vil ske en stigning på ca. 1890 

biler pr. døgn. Stigningen vurderes ikke at være markant, og spidsbelastningen til og fra 

butikkerne med SPV vil være i weekenderne, hvorved hverdagstrafikken ikke påvirkes 

væsentligt i myldretiden. 

  

Notatet indeholder en række anbefalinger til etablering af trafiksikkerhedsmæssige 

foranstaltninger, men påpeger, at der ved fuld udnyttelse bør foretages en nærmere 

analyse af trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Etablering af trafiksikkerhedsmæssige 

foranstaltninger forventes finansieret med kommunale midler. 

 

Sagens tidligere behandling 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2015 at igangsætte 

en lokalplanproces i henhold til grundlaget beskrevet i startredegørelsen. 

 

Bilag 
-    Forslag til lokalplan 161_udkast_02-03-2016.pdf 

-    Lokalplan Kokkedal Industripark - trafikanalyse - Trafikanalyse_udkast 2.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at, forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark 

sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. april 2016 til den 22. juni 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   14/22319 
Journalnr.:   01.02.00P00 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Krogsgaard Jakobsen 
 

Endelig vedtagelse af Lokalplan 156 - For et 

område ved Nattergaleengen 

 
Baggrund 
Forslag til Lokalplan 156 et område ved Nattergaleengen har været fremlagt i offentlig 

høring i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2015. Der er indkommet 10 

høringssvar. Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig 

vedtagelse af Lokalplan 156. 

 

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

Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 156 for et område ved 

Nattergaleengen, vedtages endeligt med følgende ændringer: 

  

1.    Bestemmelser 

  

1a) § 5,8 ændres til ”Bebyggelse må opføres i maksimalt én etage, bygningshøjden må 

ikke overstige 6,5 m” 

  

1b) § 6.1, paragrafen udtages således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. 

bygningsfacader, hvorfor alle former for materialer tillades i delområde B og C. 

  

1c) § 6.4, paragrafen udtages således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. 

tage, hvorfor alle former for materialer tillades i delområde B og C.   

  

1d) § 8.4 Første afsnit tydeliggøres og indledes med: "Hegn mellem område E og parceller i 

den østlige del af område B må kun …"  

  

1e) § 10: Overskriften ændres til ” Skiltning og reklamering”.  

  

1f) § 10.3 I delområde A må der opsættes gennemlyste skiltebogstaver på facaden ud mod 

Bolbrovej og Alsvej, max. højde 0,40 m. Skiltene skal være slukket uden for butikkernes 

åbningstid. Derudover må der ikke opsættes lysskilte.  

  

  

2.    Kortbilag 
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Kortbilag 4 i Lokalplanforslag 156 – Illustrationsplan tilrettes således legepladsen rykkes til 

en placering længere mod sydøst. Med denne placering er det sikret at kælkebakken fortsat 

kan bruges som den gør i dag.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har modtaget 10 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden. 

Høringssvarene har følgende afsendere: Jonna Nielsen, Mågevej 22, 2970 Hørsholm (1) 

Christian W. Sørensen, Nattergalevej 28, 2970 Hørsholm(2) Grundejerforeningen 

Birgitparken, v/formand Mogens Snog (3) Beboere på Duevej v/ Henrik G Petersen på 

vegne af i alt 18 hustande(4) Anette og Steen Abildgaard, Louis Petersensvej 7, 2960 

Rungsted Kyst (5) Beboere på Solsortevej v/ i alt 7 hustande (6) Niels Agner Jensen & 

Maren Elisabeth Tangen Jensen, Spættevej 11, 2970 Hørsholm (7) Hørsholm Vand 

v/ Roald Thor Jørgensen (8) Grønt Råd v/ formand Peter Skat Nielsen (9) Danmarks 

Naturfredningsforening v/ næstformand Bo Madsen (10)  

  

Høringssvar er vedlagt som bilag 1 og behandling af høringssvar er vedlagt som bilag 2. 

Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer: 

  

A.       Ønsker ikke begrænsning i valg af tagmaterialer (1, 4, 5) 

B.       Ønsker ikke begrænsning i valg af bygningsmaterialer (7) 

C.       Ønsker ikke en maks. bygningshøjde på 8,5 m (3, 4) 

D.       Trafiksikkerhed på Nattergalevej og Bolbrovej (2) 

E.       Regulering af overkørsler (6) 

F.       Hannebjerggrunden (3) 

G        Skiltning i lokalcenter Duevej 

H.       Ønske om udarbejdelse af en plejeplan for Nattergaleengen (6,9) 

I.        Placering af legepladsen (3, 6, 9,10) 

J.       Søen på Nattergaleengen (8, 9, 10) 

K.       Belysning på Nattergaleengen (6, 9, 10) 

L.       Skærpelse af bestemmelserne vedr. hegn (9,10) 

  

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger: 

  

A.        Ønsker ikke begrænsning i valg af tagmaterialer i delområde B og C 

Høringssvar fra: 1, 4, 5 

  

Områderne fremstår i dag ikke som homogene områder ift. tagmaterialer, derfor 

finder Administrationen at indsigelserne vedr. muligheden for at anvende øvrige 

tagmaterialer, der ikke er nævnt i paragrafen, giver anledning til at udtage § 6.4. 

Således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. tagmaterialer, hvorfor 

alle former for tagmaterialer tillades i delområde B og C.  

  

B.        Ønsker ikke begrænsning i valg af bygningsmaterialer i delområde B og C  

Høringssvar fra: 7 

  

Områderne fremstår i dag ikke som homogene områder ift. bygningsmaterialer, 

derfor finder Administrationen at indsigelserne vedr. muligheden for at anvende 

byggematerialer der ikke er nævnt i paragrafen, giver anledning til at udtage § 6.1. 

Således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. bygningsfacder, hvorfor 

alle former for materialer tillades i delområde B og C.  

  

C.         Ønsker ikke en maksimal bygningshøjde på 8,5 m i dele af delområde B  
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Høringssvar fra: 3, 4 

  

Fastlæggelse af den enkelte bebyggelses højde skal altid overholde 

bygningsreglementet vedr. det vandrette og det skrå højdegrænseplan. 

Indsigelserne giver anledning til ændrer den maksimale bygningshøjde til 6,5 m i 

hele delområde B.  

    

D.        Trafiksikkerhed på Nattergalevej og Bolbrovej  

Høringssvar fra: 2,6 

  

I 2015 fik Hørsholm Kommune udarbejdet en ny Cykel- og Trafiksikkerhedsplan.  

Den blev udarbejdet på baggrund af en grundig analyse af de trafikale forhold i hele 

kommunen. Dette arbejde gav på daværende tidspunkt ikke anledning til at 

prioritere vejen i den afledte handlingsplan. Hørsholm Kommune har dog fået 

foretaget en måling af hastigheden på Nattergalevej i oktober 2015. Den viser en 

for høj gennemsnitshastighed på vejen. Med planerne for Nattergaleenge samt de 

nye målinger kan der være et behov for at se på prioriteringen af Nattergalevej i 

trafikmæssig henseende. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 

lokalplanforslaget.      

  

E.         Regulering af overkørsler 

          Høringssvar fra: 6 

  

Generelt forsøger Vejmyndigheden at minimere antallet og størrelsen af overkørsler 

og dermed konfliktpunkter til vejene. Antallet af overkørsler mod en vej bør holdes 

nede, ligesom smalle overkørsler frem for bredde giver trafikanterne et mere 

overskueligt billede af konfliktpunkterne. Indsigelsen giver ikke anledning til 

ændringer i lokalplanforslaget. 

  

F.         Hannebjerggrunden  

Høringssvar fra: 3 

  

Det er politisk besluttet at Hannebjerggrunden skal udbydes til salg, udbuddet 

forventes at kunne igangsættes i marts 2016, processen er igangsat og. Indsigelsen 

giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. 

  

G.        Skiltning i lokalcenter på Duevej  

Høringssvar fra: 4 

  

Delområde A er udpeget til lokalcenter og er dermed også 1 ud af 6 lokalcentre hvor 

det er muligt at etablere detailhandel, butikker i disse områder tiltrækker kunder, 

blandt andet ved reklamer rettet mod bilister. Indsigelsen giver anledning til 

justeringer i lokalplanforslaget; 

  

§ 10: Overskriften ændres til ” Skiltning og reklamering”.  

§ 10.3 I delområde A må der opsættes gennemlyste skiltebogstaver på facaden ud 

mod Bolbrovej og Alsvej, max. højde 0,40 m. Skiltene skal være slukket uden for 

butikkernes åbningstid. Derudover må der ikke opsættes lysskilte.  

  

H.        Ønske om udarbejdelse af en plejeplan for Nattergaleengen 

Høringssvar fra: 6,9 
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Der kan med fordel udarbejdes en plejeplan for Nattergaleengen for at sikre de 

landskabelige værdier og fastholde og forbedre de rekreative og naturmæssige 

værdier i området. Udarbejdelse af en pleje-/driftsplan ligger uden for rammerne af 

lokalplanen.  

  

I.         Placering af en legeplads 

Høringssvar fra: 3, 6, 9,10 

  

Indsigelserne giver anledning til at rykke placeringen af legepladsen til en placering 

længere mod sydøst. Med denne placering er det sikret at kælkebakken fortsat kan 

bruges som den gør i dag. Justeringen sker på bilag 4 – Illustrationsplan. 

  

J.         Søens størrelse på Nattergaleengen  

Høringssvar fra: 8, 9, 10 

  

Efter at søen blev reetableret for nogle år siden er der meget mindre vand i søen 

end planlagt. Kommunen har igangsat en udredning om hvorfor dette er sket samt 

forslag til, hvorledes dette kan ændres. Det er kommunens intention, at der skal 

være mere vand i søen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 

lokalplanforslaget.      

  

K.        Belysning på Nattergaleengen  

Høringssvar fra: 6, 9, 10 

  

Administrationen finder det ikke nødvendigt, at der skal opsættes et forbud mod 

belysning på Nattergaleengen, idet der allerede er belysning i delområde E - 

stiforbindelsen mellem Rypevej og Louis Petersensvej. Intentionen med engen 

beskrevet i lokalplanens redegørelse, er blandt andet at engen skal have en mere 

oplevelsesrig naturkarakter, hvor belysning godt kunne indeholdes. 

  

L.         Skærpelse af bestemmelserne vedr. hegn  

Høringssvar fra: 9,10 

  

Indsigelserne giver anledning til at justere og tydeliggøre bestemmelserne i afsnit 8: 

§ 8.4 Første afsnit tydeliggøres og indledes med: "Hegn mellem område E og 

parceller i den østlige del af område B må kun …" 

  

Der tilføjelse: "Hegn mellem parceller og område E skal udføres som eget hegn på 

parcellens areal." 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Hvidbog, samlet høringssvar 

-    Bilag 2 - LP156, oversigt over høringssvar 

-    Bilag 3 - Forslag til lokalplan 156 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 156 for et område ved Nattergaleengen, 

vedtages endeligt med følgende ændringer: 
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1.    Bestemmelser 

  

1a) § 5,8 ændres til ”Bebyggelse må opføres i maksimalt én etage, bygningshøjden må 

ikke overstige 6,5 m” 

1b) § 6.1, paragrafen udtages således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. 

bygningsfacader, hvorfor alle former for materialer tillades i delområde B og C.  

1c) § 6.4, paragrafen udtages således at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser vedr. 

tage, hvorfor alle former for materialer tillades i delområde B og C.  

1d) § 8.4 Første afsnit tydeliggøres og indledes med: "Hegn mellem område E og parceller i 

den østlige del af område B må kun …" 

1e) § 10: Overskriften ændres til ” Skiltning og reklamering”.  

1f) § 10.3 I delområde A må der opsættes gennemlyste skiltebogstaver på facaden ud mod 

Bolbrovej og Alsvej, max. højde 0,40 m. Skiltene skal være slukket uden for butikkernes 

åbningstid. Derudover må der ikke opsættes lysskilte.  

  

2.    Kortbilag 

  

Kortbilag 4 i Lokalplanforslag 156 – Illustrationsplan tilrettes således legepladsen rykkes til 

en placering længere mod sydøst. Med denne placering er det sikret at kælkebakken fortsat 

kan bruges som den gør i dag.  

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med den 

tilføjelse, at bygningshøjden i område A sættes til maks. 6,5 meter, hvilket indarbejdes i 

lokalplanens § 5.6. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   16/1590 
Journalnr.:   06.02.02K08 
Sagsforløb:  MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Stegenborg 
 

Vurdering af omklassificering af vandløb i 

Søvangssystemet 

 
Baggrund 
Ved MPU-møde den 27. november 2014 behandlede MPU en sag om klassificering af 

vandløb i Hørsholm Kommune. MPU besluttede, at et privat, rørlagt vandløbssystem, 

Søvangssystemet, skulle undersøges nærmere med henblik på omklassificering fra et privat 

vandløb til et offentligt vandløb.  

 

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

og Kommunalbestyrelsen at godkende at: 

 det rørlagte vandløb ved Søvang omklassificeres fra privat 

vandløb til offentligt vandløb 

·         At der i forbindelse med den videre budgetlægningen for 2017-2020 medtages et 

anlægsønske på 200.000 kr. til renovering af ledningen samt 35.000 kr. årligt til den 

løbende vedligeholdelse af vandløbet. 

 

Sagsfremstilling 
Der nu foretaget TV-inspektion af hele rørlægningen, og der er udført tilsyn samt 

udarbejdet notater om dels udgifterne ved omklassificeringen (bilag 3) og dels den videre 

proces herunder konsekvenserne for Kommunen og de private ejere af vandløbet (bilag 2). 

  

Af notaterne (bilag 2-3) fremgår: 

  

Konsekvensen for Kommunen: 

De økonomiske omkostninger for Kommunen ved omklassificeringen kan opdeles i:  

o Engangsudgifter til udarbejdelse af regulativ for vandløbet – 

35.000 kr., som afholdes indenfor det eksisterende budget 

o Engangsanlægsudgift til renovering af ældre rørstrækninger, som 

er i dårlig stand – 200.000 kr. 
o Årlig driftudgift i form af almindelig vedligeholdelse – 35.000 kr. 
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Regulativ: 

Udarbejdelse af vandløbsregulativ vurderes at koste ca. 35.000 kr. Det udarbejdes i givet 

fald i 2016 – evt. med endelig vedtagelse i 2017. Udgifterne afholdes af det eksisterende 

budget. 

I regulativet beskrives den almindelige vedligeholdelse samt parternes pligter og ansvar i 

detaljer. Regulativet skal i 4 ugers høring inden det kan vedtages i Kommunen. Herefter er 

der 4 ugers klagefrist på regulativet. 

  

Renovering af rørstrækninger: 

TV-inspektionen viste, at der er behov for at renovere en del af den rørlagte strækning fra 

Kohavedammen til Kodammen (se kort i bilag 1). Strækningen deler sig, så der er dels 

tilløb til Kodam (S1) og dels tilløb til rørlægningen imellem Kodam og Dronnigedammen 

(S2).  

  

S1 løber primært igennem haver og kun under få bygninger. Denne strækning er relativt let 

tilgængelig. Denne tilledning til Kodam belaster væsentligt med næringsstoffer og med 

selve vandmængden. 

  

S2 er beliggende under bygninger og hegn og lignende og er vanskelig at komme til. Denne 

strækning leder vand og næringsstoffer udenom Kodam og belaster således ikke søen. 

  

På det fælles stykke af S1 og S2 anbefales det, at renovere rørlægningen indenfor 1-2 år. 

Resten af S2 anbefales at blive renoveret indenfor 1-2 år, og resten af S1 indenfor 5 år. 

Det koster ca. 140.000 kr. at renovere en af strækningerne. Renovering af begge 

strækninger koster ca. 200.000 kr. 

  

På baggrund af den indledende vurdering af belastningen af Kodam og med de problemer, 

der p.t. er med høj grundvandsstand og høj vandstand i Kodam vurderer administrationen, 

at begge strækninger bør renoveres, idet S1 lukkes delvist således, at der dog  er mulighed 

for overløb til Kodam. 

  

Administrationen har fået foretaget en vurdering af forholdene omkring fordelingen af 

udgifterne til renovering i forhold til, om det er de private ejere eller kommunen, der skal 

betale: 

Ved omklassifikation fra privat til offentligt vandløb overtages vandløbet i den 

faktuelle stand. Vandløbsmyndigheden kan således ikke kræve at vandløbet er 

istandsat/renoveret.  

Vandløbsmyndigheden kan imidlertid efter overtagelsen fordele udgifterne til renovering af 

større strækninger på dem, der har nytte af vandløbet og renoveringen, idet renoveringen 

udføres som en reguleringssag jf. reglerne i vandløbsloven.  

  

  

I nærværende sag har dog tidligere Forsyningen - og af denne grund - herefter Kommunen 

forestået vedligehold af Søvangssystemet, idet denne ”offentlige” vedligeholdelse har stået 

på så længe, at borgerne forventes at have fået en rettelig forventning om, at 

vedligeholdelsen af vandløbet foretages af ”det offentlige”.  

De berørte borgere har således ikke, igennem mere end 10 år, betalt for udførelse af 

vedligeholdelse eller haft indflydelse på vedligeholdelsens udførelse/omfang. De berørte 

lodsejere/borgere har derfor indrettet sig i tillid til, at vandløbets vedligeholdelse ikke er 

deres forpligtelse/ansvar. 

Det er derfor næppe sandsynligt, at Kommunen vil kunne pålægge dem relativt store 

omkostninger nu, hvor vandløbet ønskes omklassificeret. Borgerne vil formentlig opfatte en 
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sådan praksis som urimelig, hvis det sker relativt kort tid efter omklassifikation af 

vandløbet. En beslutning om fordeling af udgifterne på bl.a. borgerne vil derfor formentlig 

blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som efter al sandsynlighed vil give borgerne 

ret i, at det er kommunen, der skal afholde udgiften til renoveringen, da 

Kommunen/Forsyningen har handlet, som om vandløbet var offentligt.  

  

Hvis Kommunen ikke overtager vandløbet, men beslutter at bibeholde vandløbet 

som privat, så skal de private ejere selv betale for og forestå udarbejdelse af 

reguleringsprojektet og betale for arbejdet. Imidlertid kan det forventes, at en sådan 

beslutning vil blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Da vandløbet lever op til de kriterier, der er i lovgivningen for klassifikation af vandløbet 

som offentligt, og da Kommunen /Forsyningen har handlet som om, det var et offentligt 

vandløb igennem mange år, så kan det forventes, at klagerne får ret, og at Kommunen skal 

optage vandløbet som offentligt og dermed afholde udgiften til renoveringen, som nævnt 

ovenfor ved omklassificering af vandløbet.  

Ved påklage af en beslutning om vandløbets klassifikation er det Kommunen, der har 

vedligeholdelsesforpligtigelse m.m., indtil klagenævnet har afgjort sagen. 

  

Ud fra disse betragtninger og med viden om, at dele af rørstrækningerne står for snarlig 

udskiftning, vurderer administrationen, at renoveringen af de sidste strækninger bør 

igangsættes snarest og betales af kommunen. 

  

Løbende vedligeholdelse: 

Den løbende vedligeholdelse vurderes til ca. 35.000 kr. årligt. Vedligeholdelsen omfatter fx 

tilsyn og oprensning ved riste o.l., TV-inspektion ca. hvert 5/10. år, spuling af rør, hvor der 

samler sig blade, revision af regulativet ca. hvert 10. år, opmålinger og lignende.  

Ud over dette er der ressourceforbrug til administration og tilsyn. 

  

Oversigt over de væsentligste ansvar/pligter for Kommunen: 

Ved Kommunens overtagelse af vandløbet er Kommunens væsentligste ansvar/pligter 

således:  

 pligt og ansvar overfor den almindelige vedligeholdelse 

 pligt til tilsyn for kontrol af vandløbets tilstand – herunder 

regelmæssige TV-inspektioner 

 ansvar for udskiftning af enkelte rør med skader, når skaderne 

kendes 

 ansvar for udbedring af skader på brønde o.l. 

 pligt til revision af regulativet med ca. 10 års mellemrum – 
herunder med opmåling af kritiske steder  

  

  

Konsekvenser for de private ejere: 

Af konsekvenser for de private ejere kan nævnes: 

 De skal tåle tilsyn og almindelig vedligeholdelse 

 De skal sørge for, at der er et arbejdsbælte på 3 meter fra 

rørmidten for vedligeholdelsesarbejder 

 De skal fjerne oplagt grøde, grene o.l. fra 

vandløbsvedligeholdelsen 
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 Nye bygninger o.l. må ikke placeres så tæt på vandløbet, at dette 

kan beskadiges, idet dette også gælder for beplantning. De 

eksisterende bygninger kan som udgangspunkt blive stående. 

 Evt. etablering af rensebrønde o.l.  

 Fritlægning af brønde i haverne. Der er brønde, som med tiden er 
blevet dækket af jord, fliser o.l.   

  

Fordelen for de private ejere er i store træk, at de private ejer ikke har forpligtigelsen til 

den almindelge vedligeholdelse og tilsyn samt udarbejdelse og iværksættelse af projekter 

o.l. for vandløbets funktion og evt. vandkvalitet. 

  

Generelt – herunder vedligeholdelse af søerne: 

Vandløbets hidtidige tilstand, uden beslutning om dets status, skal ophøre, da vandløb 

enten er offentlige eller private ( jf. vandløbslovens §8 ) og skal vedligeholdes efter deres 

status. 

  

Generelt gælder, at søerne ikke er omfattet af den kommunale vedligeholdelse. Den 

strømrende, der teoretisk kan lægges i søen - til vandløbets forløb igennem søen – regnes 

normalt med som en del af vandløbet og skal som sådan vedligeholdes af kommunen. Men 

blade o.l. som fylder op i søen fra de private haver er ikke en del af den almindelige 

kommunale vedligeholdelse. Fjernelse af sand o.l. fra tilløb fra veje o.l. skal betales af de 

respektive tilledere – dette er som regel kloakforsyningen. 

  

Endvidere gælder, at fremtidige udskiftninger af større rørlagte strækninger på de 

offentlige vandløb skal betales af dem, der har nytte af vandløbet og rørlægningen - 

herunder de private ejere og kloakforsyningen.  

  

  

Samlet vurdering: 

Kommunen har i januar 2016 holdt møde med Grønt råd – herunder Hørsholm Sølaug – om 

sagen. Der var enighed om, at omklassificering til offentligt vandløb er det rigtige at gøre. 

Der var udelukkende positive tilkendegivelser. 

  

Vandløbet har mange interessenter, som er afhængige af, at vandløbet fungerer ordentligt. 

Og vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra offentlige vejsystemer med 

mere. Det var blandt andet disse forhold, der i sin tid førte til, at vandløbet skulle vurderes 

for omklassificering.  

  

Med resultatet af undersøgelsen af konsekvenserne for omklassificering, vandløbets tilstand 

samt mødet med Grønt råd og Sølauget mener administrationen, at vandløbet bør optages 

som offentligt og renoveres, idet dette betales af Kommunen.  

  

Processen for omklassificeringen er i store træk således: 

 Orientering af borgerne ved vandløbet om den politiske afgørelse 

om omklassificering af vandløbet 

 Udarbejdelse af regulativ til politisk behandling 

 Renovering af rørstrækninger 
 Høring og vedtagelse af regulativet 
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Tidshorisonten er ca. 1 år for gennemførelse af processen. 

  

Det forudsættes, at Regulativet ikke påklages, da behandlingen i Natur- og 

Miljøklagenævnet normalt varer omkring et års tid.  

 

Økonomi/personale 
De økonomiske aspekter i sagen er: 

Engangsanlægsudgifter på 200.000 kr. til renovering af rørlægninger, der er i dårlig stand 

Engangsudgift til udarbejdelse af vandløbsregulativ – ca. 35.000 kr. Afholdes indenfor det 

eksisterende budget. 

Årlige udgifter til almindelig vedligeholdelse - anslås til 35.000 kr.  

  

Administrationen anmoder om, at beløbene indgår som et økonomisk mål i 2017. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er tidligere behandlet ved: 

MPU-møde den 4. maj 2011 

MPU-møde den 27. november 2014 

 

Bilag 
-    Kortbilag - Søvangssystemet - levetidsforlængelse af rørstrækninger.pdf 

-    Opklassifikation af Søvangssystemet.pdf 

-    Udgift til Opklassificering_Søvangssystemet.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkender: 

-          At det rørlagte vandløb ved Søvang omklassificeres fra privat vandløb til offentligt 

vandløb. 

-          At der i forbindelse med den videre budgetlægningen for 2017-2020 medtages et 

anlægsønske på 200.000 kr. til renovering af ledningen samt 35.000 kr. årligt til 

den løbende vedligeholdelse af 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  12 
Acadre sagsnr.:   16/2860 
Journalnr.:   13.02.00G01 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Troels Vastrup 
 

Miljømål for Hørsholm Vand - Drikkevand - Tjek af 

tilbageløbssikringer 

 
Baggrund 
Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS ønsker som et nyt miljømål fra Hørsholm Kommune 

at føre tilsyn med tilbageløbssikringer hos deres kunder. Tilbagestrømssikringer tjener det 

formål, at sikre vandforsyningsanlægget og øvrig vandforsyning imod forurening. 

 

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

og kommunalbestyrelsen at godkende miljømålet. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Vand (Vandforsyningen) har henvendt sig til Hørsholm kommune med ønske om 

et nyt miljømål (bilag 1). At det bliver godkendt som miljømål sikrer, at Hørsholm Vand kan 

ansøge Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat om accept af dækning af 

udgifter via taksterne. 

  

”Vandforsyningen ønsker at indføre dette miljømål, for at højne forsyningssikkerheden og 

at kunne dokumentere, at vi løbende gennemgår og udelukker risiko for forurening af 

drikkevandet. Dette miljømål omfatter dele af vores forsyning, hvor vi i dag ikke foretager 

almindelig drift.” – Hørsholm Vand Vandforsyningen 

  

I bygningsreglementet stk. 8.4.2 omhandlende vandinstallationer skal vandinstallationer 

udformes, så behandlet vand og vand fra et tapsted ikke kan strømme tilbage til 

drikkevandsinstallationen. Dette gøres ved at montere en tilbagestrømssikring og tjener det 

formål at sikre vandforsyningsanlægget og øvrig vandforsyning imod forurening. 

  

Som udgangspunkt skal der være monteret tilbageløbssikringer i alle anlæg. Disse 

tilbageløbssikringer kræver vedligeholdelse især i områder, hvor vandet er meget 

kalkholdigt, idet en tilbageløbssikring kan ”sætte sig”, når den gennem lang tid har været 

udsat for et ensartet tryk uden at komme i funktion. 

  

Vandforsyningen har i sit forsyningsområde foreløbig udpeget følgende forbrugssteder, der 

uden manglende tilsyn kan være en trussel mod drikkevandskvaliteten: 
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 Hørsholm svømmehal  

 Klargøringshaller, tankstationer med vaskehal samt udvalgte 

virksomheder  

 Rideskoler 

 Større køkkenanlæg på plejehjem, restaurationer og lignende 

 Varmecentraler til større ejendomme 

 Fjernvarmeværker – Norfors 

 Anlæg til genanvendelse af regnvand i husholdningen 

 Renseanlæg og pumpestationer 
 Varmeanlæg i almindelig husstand 

  

For renseanlæg og pumpestationer på spildevandsnettet (også Hørsholm Vand) er der 

allerede etableret kontrol som en del af den normale drift. Varmeanlæg i almindelige 

husstande kontrolleres af Vandforsyningens personale ved målerskift. 

  

For de resterende anlæg ønsker Vandforsyningen med et passende tidsinterval at aflægge 

forbrugeren et kontrolbesøg. Kontrolbesøget er i dag ikke en del af Vandforsyningens 

almindelige driftsopgaver og skal ses som et led i at udelukke kilder med risiko for 

forurening af drikkevandet. Det er således en ny aktivitet til at højne den eksisterende 

forsyningssikkerhed, der ligger ud over de normale aktiviteter til at sikre en stabil drift af 

selve vandforsyningen. 

  

Ved kontrolbesøget sikres det, at der er etableret den påkrævede tilbageløbssikring, og 

tilbageløbssikringen er funktionsdygtig. 

  

Besøget udføres af Vandforsyningens ledningsmester efter aftale med kunden. Estimeret 

tidsforbrug inklusiv kontrolbesøg, afrapportering og øvrig administration: 

  

Aftale om besøg (kontakt til 

forbruger og planlægning af 

gennemførelse) 

1.500,- kr. 

Kontrolbesøg og gennemgang 

af servicerapport  

44.000,- kr. 

Afrapportering og opfølgning 

(herunder visuel udpegning 

af/ kort over forbrugere 

omfattet af kontrolbesøg)  

4.500,- kr. 

Årlig udgift i alt 50.000,- kr. 

  

  

Hørsholm Vand sælger årligt knap 1,4 mio. m3 drikkevand og mener at kunne dække årlige 

omkostninger til miljømålet med 50.000 kr. Dette vil betyde en årlig stigning i taksten på 

knap 0,04 kr./m3, svarende til knap 5 kr/år for en gennemsnitlig Hørsholm familie på 4.   

  

Det er administrationens vurdering, at den øgede udgift står mål med gevinsten og den 

øgede forsyningssikkerhed. Tiltag er i tråd med de øvrige tiltag fra Nordvand og Hørsholm 

Vand, som stadigt øger drikkevandets kvalitet og trygheden hos forbrugeren. 
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Økonomi/personale 
Forslaget medfører ingen udgifter for Hørsholm Kommune.  

  

Hørsholm Vand sælger årligt knap 1,4 mio. m3 drikkevand og mener at kunne dække årlige 

omkostninger til miljømålet med 50.000 kr. Dette vil betyde en årlig stigning i taksten på 

knap 0,04 kr./m3, svarende til knap 5 kr/år for en gennemsnitlig Hørsholm familie på 4.   

 

Bilag 
-    Miljømål.doc 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016 
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

godkender miljømålet. 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  13 
Acadre sagsnr.:   16/381 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

En værdig ældrepleje 2016 

 
Baggrund 
  

I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og 

implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.  

Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016, og fordeles mellem kommunerne 

på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet fra starten af 2016. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende værdighedspolitikken, En værdig ældrepleje. 

 

Sagsfremstilling 
Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. februar 2016 den foreslåede fordeling af Hørsholm 

Kommunes andel af værdighedspuljen på 6,54 mio. kr. 

  

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en Værdighedspolitik for 

Hørsholm Kommunes ældrepleje. Værdighedspolitikken En værdig ældrepleje er vedlagt 

som bilag 1. Administrationen har drøftet politikken med Hørsholm Seniorråd og 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. Bemærkningerne fra mødet er vedlagt som bilag 2. I 

det følgende opridses indholdet af værdighedspolitikken. 

  

Flere varme hænder i ældreplejen – særligt på kommunens plejecentre 

Følgende fokusområder skal styrkes: 

·         Borgernes livskvalitet og omsorg 

·         Aktiviteter og gøremål i hverdagen tilpasses, så det giver mening for borgeren og en 

øget selvbestemmelse for den enkelte 

·          Forebyggelse af indlæggelser blandt beboerne på plejecentrene over hele døgnet 

·         Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen – Både i hjemmeplejen og på 

plejecentrene 

·         Et værdigt liv for et stigende antal borgere med en psykiatrisk diagnose eller misbrug. 

  

  

Kompetenceløft i plejen 

·         Sammensætte ”det rette hold” af relevante frontmedarbejdere i hjemmeplejen og på 

plejehjem  
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·         Kompetenceløft indenfor mad og ernæring både ift. frontmedarbejderne i 

hjemmeplejen og på plejehjem  

·         Sikring af at den mad der tilbydes i caféerne på Louiselund og Sophielund gør at 

borgerne ønsker at komme og spise deres mad i caféerne  

·         Samarbejde med kommunens madleverandør om korrekt kost til småt og stort 

spisende. 

·         Kompetenceløft omkring terminale plejeforløb og lindring og livskvalitet ved 

livstruende sygdom (palliation). 

·         Temaoplæg for borgere omkring ernæring 

·         Samarbejde mellem borger, udfører og myndighed omkring rehabilitering og 

borgerens selvhjulpenhed og selvbestemmelse 

·         Sammenhæng i plejen blandt andet gennem hverdagsrehabilitering på plejecentrene 

og forebyggelse af indlæggelser, så de svageste ældre ikke udsættes for unødige 

indlæggelser. 

  

  

Værdighed i forebyggelse 

·         Ny indsats i hjemmeplejen til omsorg for ensomme hjemmeboende ældre med henblik 

på at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed. 

·         Forebyggelse gennem netværksskabende aktiviteter med fokus på at opbygge sociale 

relationer, forebygge ensomhed og øge livskvaliteten. Der skabes mulighed for at 

visitere til omsorgsbesøg for målgruppen af udsatte hjemmeboende borgere, med det 

formål at forebygge ensomhed og øge livskvaliteten for målgruppen 

·         Understøtte det fine samarbejde mellem Hørsholm Seniorråd og Frivilligcenter og 

Selvhjælp Hørsholm og Hørsholm Kommune ift. de særlige aktiviteter, som skal 

iværksættes i 2016. Der skabes mulighed for at støtte aktiviteter som har fokus på 

netværksskabende aktiviteter i tæt samarbejde med Hørsholm Seniorråd og 

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm. 

 

Sagens tidligere behandling 
Den foreslåede fordeling af Hørsholm Kommunes andel af værdighedspuljen på 6,54 mio. 

kr. blev af Social- og Seniorudvalget d. 25. januar 2016 indstillet til godkendelse i 

Økonomiudvalget (godkendt d. 11. februar 2016) og Kommunalbestyrelsen (godkendt d. 

29. februar 2016) (16/381). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: En værdig ældrepleje (værdighedspolitik Hørsholm Kommune) 

-    Bilag 2: Samarbejde omkring værdighedspolitikken (Seniorråd Frivilligcenter og 

Selvhjælp) 

 

 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 14-03-2016 
Social og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

Værdighedspolitikken godkendes, med følgende præcisering af afsnittet ”Værdighed i 

forebyggelse”: Ny indsats i hjemmeplejen til omsorg for hjemmeboende ældre og deres 

ægtefæller med henblik på at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed. 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen Mandag den 25-04-2016   Side 38 

 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  14 
Acadre sagsnr.:   16/17 
Journalnr.:   00.07.00P00 
Sagsforløb:  KB - Åben sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Elisabeth Boelskifte 
 

Spørgetid efter KB 

 
Baggrund 
Der var ingen spørgsmål. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

 

Sagsfremstilling 
Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, 

der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  15 
Acadre sagsnr.:   16/5746 
Journalnr.:   00.30.08Ø00 
Sagsforløb:  ØU - KB - Lukket sag  
Mødedato:  25.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nils Kaas 
 

Frigivelse af anlægsmidler til nedrivning og 

klargøring af sygehusgrunden 

 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 13-04-2016 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 

  

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-04-2016 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Bilag 1 BERETNING regnskab 2015 2128154 
3 Åben Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2015 2127413 
3 Åben Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2015 1 2132352 
4 Åben VISION_april2016 2132245 

4 Åben 
Tilretninger efter ØUmøde den13/4 til brug for møde den 18/4 - 

Vision for udvikling af hospitalsgrunden 
2135992 

4 Åben Vision - tilretninger efter ØU 18.4.2016 2137772 
5 Åben Årsregnskab Nordsjællands Brandvæsen 2015 2130769 
5 Åben Revisionsprotokollat side 1-9 2130770 
5 Åben Revisionsprotokollat side 10-19 2130771 

5 Åben 
Referat af Beredskabskommissionsmøde 8. marts 2016 - uddrag 

ad årsregnskab 
2130773 

6 Åben 
Bilag 1: Anlægsregnskab for klargøring af aktive og grønne 

skolegårde 
2097934 

6 Åben 
Bilag 2: Underskrevet revisorerklæring - Skolegårde, klargøring af 

udearealer til aktive og grønne skolegårde 
2101078 

9 Åben Forslag til lokalplan 161_udkast_02-03-2016.pdf 2115742 

9 Åben 
Lokalplan Kokkedal Industripark - trafikanalyse - 

Trafikanalyse_udkast 2.pdf 
2117644 

10 Åben Bilag 1 - Hvidbog, samlet høringssvar 2106203 
10 Åben Bilag 2 - LP156, oversigt over høringssvar 2112674 
10 Åben Bilag 3 - Forslag til lokalplan 156 2118233 

11 Åben 
Kortbilag - Søvangssystemet - levetidsforlængelse af 

rørstrækninger.pdf 
2096939 

11 Åben Opklassifikation af Søvangssystemet.pdf 2096875 
11 Åben Udgift til Opklassificering_Søvangssystemet.pdf 2096874 
12 Åben Miljømål.doc 2114517 

13 Åben 
Bilag 1: En værdig ældrepleje (værdighedspolitik Hørsholm 

Kommune) 
2114537 

13 Åben 
Bilag 2: Samarbejde omkring værdighedspolitikken (Seniorråd 

Frivilligcenter og Selvhjælp) 
2114410 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen  25-04-2016   Side 42 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Slotved (C) 
Borgmester 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
1. viceborgmester 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Kommunalbestyrelsens møde 25-04-2016 


