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Elisabeth Boelskifte

Meddelelser
Baggrund
Borgmesteren orienterede om, at sagen om Kokkedal-Sophienbergjordene er taget af
dagsordenen og udsat, idet der skal være borgermøde om sagen i april 2015.
Borgmesteren orienterede om, at Pernille Halberg Salamon er ansat som ny direktør i
Hørsholm Kommune.
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Politik og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB
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?
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.
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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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Jørgen Eirfeldt spurgte til effektiviseringstiltag samt sygefravær i Hørsholm Kommune.
Erik Fuglsang spurgte til igangværende træfældning på Kokkedal golfbane.
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15/4907
00.22.04A00
KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Rikke Abild

Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg vedrørende
boligplacering af flygtninge.
Baggrund
Økonomiudvalget drøftede på økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 boliger til
flygtninge. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde særskilt sag
til Kommunalbestyrelsen med forslag om, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg
vedrørende boligplacering af flygtninge, og at udvalget bl.a. skal undersøge alle mulige
placeringer, herunder i Gyngehesten, Møllehuset, Hannebjerg, Kokkedal Vest, Tingstedet,
nabogrunden til Margrethelund og eventuelle yderligere.

Forslag
Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:
1. Beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende
boligplacering af flygtninge.
2. Godkender kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget.
3. Udpeger 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer som medlemmer af
§ 17, stk. 4-udvalget.
4. Udpeger 1 repræsentant fra Center Arbejdsmarked og 1
repræsentant fra Center Teknik som medlemmer af § 17, stk. 4udvalget.
5. Udpeger 1 repræsentant fra Røde Kors og 1 repræsentant fra
Frivillighedscentret som medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har med kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 mulighed for at
nedsætte et særligt udvalg. Der vedlægges bilag vedrørende de juridiske regler for § 17,
stk. 4-udvalg.
Hørsholm Kommune modtager i 2015 og fremefter et stort antal flygtninge primært
grundet krigen i Syrien. Alene i 2015 skal Hørsholm Kommune modtage 69 flygtninge. På
nuværende tidspunkt har Hørsholm Kommune kun 5 midlertidige boliger til flygtninge. I
disse er der plads til i alt 11 enlige flygtninge. Pladserne i de midlertidige boliger er fyldt
op, og den resterende del af flygtninge bor på hotel og vandrehjem i regionen, indtil der
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enten bliver plads i Hørsholm Kommunes egne midlertidige boliger eller til flygtningen kan
få en plads i en permanent bolig.
På sidste møde i Økonomiudvalget blev det vedtaget at inddrage Stampevej 19 til
midlertidig bolig til flygtninge samt at etablere midlertidige pavilloner til boliger til
flygtninge.
For at se nærmere på dette komplekse område og for at kunne komme med forskellige
forslag til placering af boliger til flygtninge indstilles der til, at der nedsættes et § 17, stk.
4-udvalg, der skal undersøge og komme med forslag til placering af boliger til flygtninge i
Hørsholm Kommune.
§ 17 stk. 4-udvalget har til formål at udarbejde et forslag til placering af flygtningeboliger i
Hørsholm Kommune. Boliger til flygtninge forstås her som:



Etablering af midlertidige boliger til flygtninge
Etablering af permanente boliger til flygtninge

Udvalget skal bl.a. undersøge alle mulige placeringer, herunder i Gyngehesten, Møllehuset,
Hannebjerg, Kokkedal Vest, Tingstedet, nabogrunden til Margrethelund og eventuelle
yderligere.
I forbindelse med ovenstående kan udvalget drøfte spørgsmål relateret til hensigtsmæssig
bosætning af flygtninge.

Bilag
-

Kommissorium
Notat om juridiske regler for § 17, stk. 4-udvalg

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende
boligplacering af flygtninge og godkendte kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget med den
ændring, at liste (C) skal have 2 medlemmer i udvalget, således at der udpeges i alt 8
kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget.
Kommunalbestyrelsen udpegede i enighed følgende 8 kommunalbestyrelsesmedlemmer
som medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget:
Niels Lundshøj (A)
Henrik Klitgaard (B)
Kristin Arendt (C)
Jan H. Klit (C)
Troels Moe (I)
Gitte Burchard (O)
Annette Wiencken (V)
Peter Antonsen (T)
Kommunalbestyrelsen udpegede i enighed følgende repræsentanter fra henholdsvis Center
Arbejdsmarked og Center Teknik som medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget:
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Allan Ludvigsen, Center Arbejdsmarked
Katrine Aare Langer, Center Teknik
Kommunalbestyrelsen udpegede i enighed følgende repræsentanter fra henholdsvis Røde
Kors og Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm som medlemmer af § 17, stk. 4-udvalget:
Javad Jabbari, Røde Kors
Maria Lindahl Strøm, Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm
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00.22.00A30
KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Charlotte Tonie Westergaard

Ændring i valgbestyrelsen for opstillingskredsen
Baggrund
Thorkild Gruelund (C) ønsker at opstille som kandidat til det kommende folketingsvalg og
kan derfor ikke fortsætte som medlem af valgbestyrelsen for opstillingskredsen.

Forslag
Det er valggruppe A, B, C og T, der skal indstille et nyt ordinært medlem i stedet for
Thorkild Gruelund (C), og valggruppen har indstillet XX, hvilket foreslås godkendt.

Sagsfremstilling
På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 2. december 2013 godkendte
kommunalbestyrelsen valgbestyrelsen for opstillingskredsen, og kommunalbestyrelsen har
efterfølgende den 26. januar 2015 godkendt ændringer heri, således at valgbestyrelsen pt.
har følgende 4 medlemmer og 4 stedfortrædere:
Medlemmer:
1. Borgmesteren
2. Annette Wiencken (V)
3. Thorkild Gruelund (C)
4. Otto B. Christiansen (C)

Stedfortrædere:
1. Anders Vestergaard (C)
2. Anne Ehrenreich (V)
3. Henrik Peulicke (C)
4. Niels Lundshøj Petersen (A)

Thorkild Gruelund ønsker at opstille som kandidat til det kommende folketingsvalg og kan
derfor ikke fortsætte som medlem af valgbestyrelsen for opstillingskredsen. Dette følger af
folketingsvalglovens § 27, stk. 1, hvorefter ingen, der er opstillet som kandidat i
storkredsen, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt ordinært medlem af valgbestyrelsen i stedet
for Thorkild Gruelund.
Det er valggruppe A, B, C og T, der skal indstille et nyt ordinært medlem i stedet for
Thorkild Gruelund, og valggruppen har indstillet XX.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
I valgbestyrelsen for opstillingskredsen godkendte kommunalbestyrelsen Kristin Arendt (C)
som nyt medlem i stedet for Thorkild Gruelund (C).
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15/4238
13.00.00A00
ØU - KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Frank Steen

Analyse af samarbejdsmuligheder på
forsyningsområdet
Baggrund
Vandselskaberne står overfor en række udfordringer i fremtiden. Dette medfører
overvejelser om samarbejdsmuligheder eller fusioner mellem selskaberne. Hørsholm
Kommune skal tage stilling til, om vi ønsker at deltage i en analyse af disse muligheder.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen
-

at godkende at Hørsholm Kommune deltager i det videre analysearbejde i Nordvand
regi
at borgmesteren bemyndiges til at beslutte at kommunen deltager i analyser af
øvrige relevante samarbejdsmuligheder

Sagsfremstilling
Forsyningssektoren i Danmark er efter en periode med etablering og udbygning nu inde i
en fase præget af behov for forandring og konsolidering. Der vil sandsynligvis være færre
selskaber på sigt. De statslige benchmark og krav om effektiviseringer presser allerede i
dag en del selskaber, mens andre har en forholdsvis robust økonomi. Som
virksomhedsejere er der behov for at kommunerne følger denne udvikling tæt og
forbereder de beslutninger, der skal sikre forbrugerne den bedste og billigste forsyning på
længere sigt.
Der er foretaget en del analyser og statslige evalueringer af forsyningsområderne og i
øjeblikket er der overvejelser i gang om eventuelle lovrevisioner. Det er blandt andet
påvist, at forsyningssektoren samlet set indeholder et stort effektiviseringspotentiale. Det
forventes således, at de statslige krav om fortsatte effektiviseringer af selskabernes
opgaveløsning fastholdes. Dette gælder især vandsektoren; mens også energi- og
fjernvarmesektoren er under pres. Nogle af de kommunalt ejede selskaber kan få
vanskeligt ved at realisere effektiviseringspotentialet alene, og det er en generel opfattelse
i sektoren at det vil kræve samarbejder og sammenlægninger.
For vand- og spildevandsselskabernes vedkommende er det vurderingen i branchen, at der
på sigt vil være væsentligt færre selskaber end i dag. Et af de store selskaber på Sjælland
var Københavns Energi, som har fusioneret 8 omegnskommuners vandselskaber ind i KE og
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dannet Hovedstadens Forsyning (Hofor). Det nye Hofor har således i dag en størrelse der
gør det til det dominerende selskab på Sjælland. Med til billedet af den sjællandske
forsyningssektor i opbrud hører også, at der er gennemført en fusion af to store
rensningsanlæg i København og dannet Danmarks største spildevandsrensningsselskab
Biofos.
Endelig har en gruppe på 9 kommuner omkring Roskilde netop fået foretaget en fælles
analyse af muligheder og potentiale ved en sammenlægning af deres forsyningsselskaber.
6 - kommunesamarbejdet
På denne baggrund har de 6 borgmestre i kommunerne Fredensborg, Frederikssund,
Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner ladet udarbejde et kommissorium for
en analyse af fordele og ulemper ved forskellige samarbejds- sammenlægningsmodeller i
det nordsjællandske område.
Efter politisk behandling i de 6 kommuner er hver af kommunerne Allerød, Egedal, Furesø,
Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup inviteret til at
deltage i analysen.
Det fremgår af kommissoriet, at der er tale om en analyse, som skal danne grundlag for en
beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med eventuelle samarbejdsmuligheder.
Det står således den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af analysens
resultater vil vælge at gå videre i en samarbejdsproces eller lade være.
Kommisoriet for analysearbejdet vedlægges som bilag.
Analysen udføres af et konsulentfirma indenfor en tidsramme på 6 måneder efter
beslutning om igangsættelse, og en økonomisk ramme på 500.000 kr., som afholdes af de
deltagende kommuner i fællesskab.
Nordvand
Nordvand, som er det fælles vandselskab for Gladsaxe og Gentofte kommuner, arbejder
også med visioner om samarbejde/fusioner mellem en større kreds af forsyningsselskaber.
Borgmestrene fra Egedal, Furesø, Ballerup, Gentofte Gladsaxe, Fredensborg, Hørsholm,
Lyngby-Tårbæk, Allerød og Rudersdal samt de tilknyttede forsyningsselskaber har været
inviteret til møde for at drøfte visionerne. Der vedlægges som bilag slides fra
præsentationen.
Der foreligger endnu ikke et endeligt kommisorium for analysearbejdet i Nordvand regi

Økonomi/personale
Omkostningerne til analysearbejdet forventes afholdt indenfor eksisterende budget for
Hørsholm Kommunes vedkommende. Beløber forventes at kunne afholdes indenfor
eksisterende budgetter.

Bilag
- VS: Præsentation fra Nordvand på borgemestermødet d. 5 februar borgmestermøde_5_februar_2015.pptx
- Kommissorium for analyse af forsyningsområdet i 6-kommune samarbejdet
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Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede godkendt, at:
·
·

Hørsholm Kommune deltager i 6-kommuneanalysen, og at
borgmesteren bemyndiges til at beslutte, at kommunen deltager i analyser af
øvrige relevante samarbejdsmuligheder.

Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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14/21329
06.02.40G01
ØU - KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Jens Anders Johnsen

Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej
Baggrund
Hørsholm Kommune ønsker i samarbejde med Hørsholm Vand ApS at etablere en udvidelse
af vådengen syd for Mortenstupvej. Udvidelsen vil mindske risikoen for skadevoldende
oversvømmelser af ejendomme nedstrøms Mortenstupvej væsentligt. Vådengen indgår i EU
Life projektet for Usserød å og er en del af masterpanen for Blårendens opland. Projektet
finasieres af Hørsholm Vand ApS via medfinansieringsbekendtgørelsen og forventes udført
primo 2016. Hørsholm Vand ApS skal ansøge forsyningssekretariatet om at få indarbejdet
finansieringen i deres takster senest den 15. april 2015.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at
godkende:







at udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej genemføres
at kontrakt mellem Hørsholm Vand ApS og Hørsholm Kommune
om etablering, drift og vedligeholdelse af ”Vådengsudvidelse og
hydraulisk styring af Usserød å-Mortenstrupvej” godkendes
at der afsættes 4.200.000 kr. i budget 2016 til udvidelse af
vådeng syd for Mortenstrupvej, som samtidigt søges frigivet
at lånet tilbagebetales af Hørsholm Vand over 20 år svarende til
210.000kr. + forrentning pr. år.
at Hørsholm Kommune finder projektet hensigtsmæssig og
omkostningseffektivt.

Sagsfremstilling
Projektets formål
De tre kommuner Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg har indgået et fremadrettet
samarbejde for at kunne hindre og håndtere nye voldsomme oversvømmelser i de
bebyggede områder omkring Usserød Å.
Nærværende projekt er en af flere fremadrettede indsatser, der har til formål at afdække
muligheder for at håndtere udfordringer i forbindelse med ekstrem regn, hvor målet er, at
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indsatsen skal ske i synergi med miljø, natur, kulturhistoriske værdier, rekreative formål
m.v.
Usserød Å modtager stigende mængder vand fra regnvands- og kloaksystemer i takt med
den gradvise udbygning af byområderne i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.
Samtidig vil klimaændringer skærpe udfordringerne, da afstrømningen fra regn generelt
forventes at blive mere ekstrem i Danmark i de kommende år.
For ca. 10 år siden etablerede Frederiksborg Amt en vådeng umiddelbart opstrøms
Mortenstrupvej. Denne vådeng arbejder via den opstuvning, der sker når tværsnittet ved
underføringen af Mortenstrupvej bliver fuldt løbende.
Ved at etablere en hydraulisk flowkontrol i dette tværsnit, vil det være muligt at øge
effekten af den eksisterende vådeng, således at der i en kritisk situation med ekstremregn
kan tilbageholdes større mængder vand i en kort periode. Denne løsning skal kombineres
med den ekstrem regns styring som er ved at blive implementeret for slusen ved Sjælsø.
Projektets udformning
Der etableres en hydraulisk flowstyring under broen ved Mortenstrupvej.
Der etableres en barriere langs Mortenstrupvejens sydside. Denne vil få et udtryk som et
autoværn, og vil på det højeste sted ved selve broen blive ca. 50 cm.
Cykelstien mellem Usserød Å og beboelsen vil blive hævet 30-50 cm på sådan en måde, at
stien vil fremstå som et naturligt element i området og danne dæmning mellem Usserød Å
og det grønne område vest for Violvej.
Det anbefales samtidig, at der udføres en dræning/afledning af overfladevand fra området
mellem cykelstien og Violvej, for at sikre, at overfladevand fra området øst for cykelstien
kan afledes nedstrøms Mortenstrupvej.
De endelige detaljer om projektets udformning og indhold, vil blive udarbejdet i tæt
samarbejde med tilstødende grundejerforeninger, interesseorganisationer og Hørsholm
Vand.
Projektets effekt
Etablering af den udvidede vådeng vil medføre, at risikoen for oversvømmelse af
ejendomme fra Usserød å nedstrøms Mortenstrupvej nedsættes til, at ske sjældnere end en
gang hvert 100 år.
Forhold til Masterplan for Blårenden
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. april 2014 masterplan for Blårenden. Etablering af
vådeng ved Blårendens udløb til Usserød å er et væsentligt element i planen.
Forhold til Klimatilpasningsplan
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2014 en klimatilpasningsplan for Hørsholm
Kommune. Klimatilpasningsplanen fokuserer på nye muligheder for at håndtere skybrud.
Blårenden og dens opland er udpeget som et risikoområde, hvor der skal ske en indsats på
kort sigt.
Miljø- og Planlægningsudvalget behandlede den 27. november 2014 projektet, og
godkendte:



Koncept for udvidelse af vådengen syd for Mortenstrupvej
At administrationen bemyndiges til at arbejde videre med
detaljering af projektet og at indhente de nødvendige
tilladelser/dispensationer til projektets gennemførelse
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Myndighedsbehandlingen
Der er udarbejdet en samlet ansøgning for de tilladelser/dispensationer der er nødvendige
for projektets gennemførelse. Ansøgningen har været i høring i Grønt Råd, og deres
bemærkninger er indarbejdet i det projekt, der her forelægges. Tilladelser og
dispensationer er under behandling og forventes meddelt i første halvdel af 2015.

Økonomi/personale
Projektets finansiering
Projektet finansieres af Hørsholm Vand ApS over taksterne i henhold til
medfinansieringsbekendtgørelsen. Hørsholm Kommune bliver ejer af anlægget og står
projektering og udførelse. Anlægsudgiften afholdes af Hørsholm Kommune og finansieres
ved at optage et 20 årigt lån, som finansieres af Hørsholm Vand ApS i lige store rater.
Forrentningen kendes først ved låneoptagelsen. Hørsholm Vand ApS skal ansøge
forsyningssekretariatet om at få indarbejdet finansieringen i deres takster senest den 15.
april 2015.

Projektets budget
Aktivitet

Mængde

Enhedspris

Forberedende arbejder
Projektering
Opmåling
Udbud og licitation
Kontraktindgåelse
Tinglysning
Indledende entreprenørarbejde
Indretning af arbejdsplads
Klargøring af arealer
Opbygning af dæmning ved hævning af eks. cykelsti
Udlægning og leje af køreplader,
4 uge, 200*3 m
Affræsning af asfalt
Etablering af dræn lang østside af
sti
Sugespidsanlæg (Etablering af
dræn)

Håndtering
Leje
250m *3
200m Ø100/92

Samlet pris
[kr]
300.000
120.000
75.000
15.000
25.000
150.000
50.000

54,10
8 kr/m2
54,40 kr/m2
183 kr/m

32.460
19.200
40.800
36.600

20.200
kr/gang
1240 kr/d
Hævning af eks. cykelsti inkl asfalt
250 m
2036 kr/m
Styret underboring Mortenstrupvej
10 m Ø200
5060 kr/m
Terrænregulering lang cykelsti +
150m * 2
(20kr +25
græs
kr)/m2
Omlægning af cykelsti ved nord og syd for Mortenstrupvej
Fjernelse af cykelsti inkl.
80*3
14,30+25,60
retablering
Etablering af ny cykelsti,
100
2220

60.600
18.600

3 *etablering
Drift (15 døgn)
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omlægning
Omlægning af eksisterende bump
Terrænregulering
400 m2
20 kr/m2
Retablering af lys ved kryds.
Etablering af dæmning langs sydside af Mortenstrupvej
Etablering af spuds
100
5.700
Ombygning af broside – Betonvæg
Etablering af hydraulisk reguleringsbygværk ved Mortenstrupvej
Midlertidig sandfang i Usserød Å
Etablering af fast vandløbsbund
Montering af spjæld - bygværk
Montering af spjæld - Mekanik
Montering af spjæld - EL
Montering af spjæld - SRO
Test og Indkøring
Samlet pris
Total
Uforudsigelige udgifter
15%
Samlet anlægsomkostninger

150.000
8.000
50.000
570.000
65.000
25.000
75.000
300.000
350.000
85.000
100.000
100.000
3.625.936
543.890
4.169.826

Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling
Politikområde: 12
Udvidelse af vådeng
syd for Mortenstrupvej
Politikområde:82
Afdrag på lån,
Hørsholm Vand ApS
Politikområde:82
Låneoptag
Politikområde:82
Afdrag på lån,
Hørsholm Kommune
I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 12
Udvidelse af vådeng
syd for Mortenstrupvej

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r 2016
r 2017
r 2018
Anlæg

4.200.000

-210.000

-210.000

-210.000

210.000

210.000

210.000

0

0

0

-4.200.000

0

4.200.000

Politikområde:
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I alt

0

4.200.000

0

Sagens tidligere behandling
MPU
ØU
KB
MPU

2.4.2014
10.4.2014
28.4.2014
27.11.2014

Bilag
-

Kontrakt mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand Aps om etablering af vådeng
Udvidelse af eksisterende vådeng - Notat af 11.11.2014
Klima ansøgning 2015-03-02.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Overførsler fra 2014 til 2015
Baggrund
Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2014 til 2015.
De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 40,0 mio. kr., fordelt med 23,9 mio. kr.
vedrørende drift og 16,1 mio. kr. vedrørende anlæg.
I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 30,0 mio. kr. til 23,9 mio. kr. En stor
del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i
overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at
overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.
På anlægsoverførsler er der ligeledes tale om et fald i overførslerne fra 23,6 mio. kr. til
16,1 mio. kr.

Forslag
Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:



indstille overførslerne fra 2014 til 2015 til Kommunalbestyrelsens
godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2014 opgør administrationen overførslerne
fra 2014 til 2015.
Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i
beretningen for årsregnskab 2014. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på
mødet den 4. maj 2015.
Særligt om driftsoverførsler fra 2014 til 2015
Rammerne for driftsoverførsler er:
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På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det
korrigerede budget. Overskud over 5 procent ”går i kassen”.
Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den
almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen
ramme.
På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel
stillingtagen.
Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor
rammen. Det gælder både overskud og underskud.

Det samlede restbudget i 2014 er på 18,8 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 30,0
mio. kr. fra 2013 til 2014. Restbudgettet på 18,8 mio. kr. består af et restbudget på 29,0
mio. kr. på egen og fælles ramme, hvoraf administrationen indstiller, at 23,9 mio. kr.
overføres, og et restbudget udenfor rammen på -10,2 mio. kr.
De foreslåede driftsoverførsler på 23,9 mio. kr. fordeler sig med 15,7 mio. kr. på egen
ramme, 8,1 mio. kr. på fælles ramme og 0,1 mio. kr. på udenfor ramme. Hovedparten af
de overførte midler er således på egen ramme, som typisk ligger på kommunens
institutioner mv.
Der gøres opmærksom på, at de fleste fagudvalgs samlede overførsel overstiger
fagudvalgets samlede restbudget. Dette er en konsekvens af, at de negative restbudgetter
udenfor rammen ikke overføres.
Særligt om anlægsoverførsler fra 2014 til 2015
Anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 er på 16,1 mio. kr., som skyldes uafsluttede
arbejder, afventende afregninger og udskydelse af anlægsprojekter. I 2014 er der foretaget
en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.
a. Miljø- og Planlægningsudvalget
På MPU´s skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 1,7 mio. kr.
Der søges 1,8 mio. kr. overført til 2015.
Der er et restbudget vedr. anlæg på 13,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der
søges 11,3 mio. kr. overført til 2015.
Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes renovering af Hovedgaden,
cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed.
b. Børne- og Skoleudvalget
På BSU´s område er der et samlet restbudget på driften i 2014 på 15,6 mio. kr. Der søges
overført 8,9 mio. kr. på driften.
Der er et restbudget vedr. anlæg på -0,7 mio. kr., som søges overført til 2015.
Anlægsoverførslerne vedrører hovedsagelig uafsluttede arbejder vedr. kvalitetsfondsmidler
2013-16 aktive og grønne skolegårde, folkeskolereform og ombygning ÅFC.
c. Social- og Seniorudvalget
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På SSU´s område er der et samlet restbudget på driften i 2014 på 6,9 mio. kr. Der søges
overført 7,5 mio. kr. på driften.
Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,8 mio. kr., som søges overført til 2015.
Anlægsoverførslen vedrører primært Louiselund og aktivitetscenter Sophielund.
d. Sundhedsudvalget
På SU´s område er der et samlet restbudget på -3,0 mio. kr., som vedrører driften. Der
søges 0,9 mio. kr. overført.
e. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
På SFKU´s område er der et samlet restbudget på driften på 0,2 mio. kr., som søges
overført til 2015.
Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,7 mio. kr. Der søges overført 1,9 mio. kr. til 2015.
Anlægsoverførslen vedrører primært Idrætsparken.
f. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
På EBU´s område er der et samlet restbudget på -6,2 mio. kr., som vedrører driften. Der
søges overført 0,3 mio. kr. til 2015.
g. Økonomiudvalget
På ØU´s område er der samlet restbudget på driften på 3,7 mio. kr. Der søges om
overførsel af 4,3 mio. kr. Der søges bl.a. overførsel til initiativer og udgifter vedr.
effektiviseringsanalyser, byplansprojekter, alarmer, hjerneskadeprojekt, oprydningsprojekt
arkiv.
På anlægssiden er der et restbudget på 6,2 mio. kr. Der søges overført 1,7 mio. kr., som
vedrører salg af ejendomme.
Bilagsoversigter
Vedhæftet 3 bilag:
Bilag 1: overførsler 2014-15 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over
driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under
udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.
Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.
Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de
indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.
Opfølgning på administrativt niveau
Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt
give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i
2015 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i
Kommunalbestyrelsen Mandag den 23-03-2015

Side 21

chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil
der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

Økonomi/personale
Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af
årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2014. Denne beretning
behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 4. maj 2015.

Kommunikation
Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2014.

Sagens tidligere behandling
Anlægsoverførslerne indgik i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2014:
23.03.15
24.03.15
24.03.15
25.03.15
26.03.15
26.03.15

Social- og Seniorudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sport, Fritid- og Kulturudvalget
Sundhedsudvalget
Miljø- og Planlægningsudvalget

Bilag
-

Bilag 1 Overførsler 2014-15 egen/fælles/udenfor ramme
Bilag 2 Anlægsoverførsler
Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Miljømål for Hørsholm Vand ApS - Deltagelse i
arbejdet med Usserød Å
Baggrund
Som opfølgning på Ruderdal, Hørsholm og Fredensborg kommuners miljømål for Usserød Å
skal Forsyningsselskaberne i de tre kommuner bidrage til opfyldelsen heraf.
For at sikre, at selskaberne kan indregne deres omkostninger i selskabernes individuelle
prislofter, skal miljømålet fastsættes og vedtages af kommunalbestyrelserne. Dette sker i
form af en aftale mellem kommunerne og selskaberne.
Parterne har derfor udarbejdet denne miljømålsaftale med tilhørende bilag med henblik på,
at kommunalbestyrelserne tiltræder aftalens indhold.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at godkende miljømålet for Hørsholm Vand ApS – ”klimatilpasning
af Usserød Å-systemet”:
Usserød Å-systemet skal fungere som vandvej i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Det er
målsætningen, at Usserød Å-systemet skal kunne modtage tag- og overfladevand samt
renset spildevand svarende til en 100-års regnhændelse i tættere bebyggede områder. Det
forudsætter optimal udnyttelse af å-systemets kapacitet gennem fælles planlægning,
styring, udvikling og drift mellem Parterne.
Tilledningen, som følge af foranstaltningerne for at tilpasse Usserød Å-systemet til skybrud
mv., må ikke indebære en miljømæssig belastning af å-systemet.
Miljømålet er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.
Hørsholm Kommune har i sin klimatilpasningsplan udpeget fire risikoområder, der påvirkes
af forholdene i Usserød Å-systemet. Ved at opfylde miljømålet vil forholdene omkring disse
fire risikoområder også forbedres.

Sagsfremstilling
Hvad er et miljømål?
Kommuner kan pålægge spildevandsselskaber at gennemføre aktiviteter med henblik på at
opnå konkrete, gavnlige effekter på det omgivende miljø (miljømål). Aktiviteterne skal
være knyttede til spildevandsselskabets hovedaktivitet. Det kan fx være aktiviteter, der
bidrager til klimatilpasning i selskabets kloakopland. Aktiviteterne er således noget særligt,
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der går ud over selskabernes normale driftsopgaver, men som stadig ligger inden for
rammerne af de opgaver, som selskaberne lovligt kan varetage.
Kommunerne kan således ikke pålægge selskaberne at drive og vedligeholde kommunens
vandløb eller at sikre, at kommunens vandløb lever op til eventuelle miljøkrav fastsat i
statens vandplaner. Kommunerne kan heller ikke pålægge spildevandsselskaberne at
varetage rekreative hensyn.
Selskaberne kan finansiere udgifterne til aktiviteterne via taksterne (ud over det
driftsmæssige prisloft). Det forudsætter, at miljømålet og de aktiviteter, som selskaberne
skal gennemføre for at opfylde miljømålet, er vedtaget af kommunalbestyrelserne og
godkendt af Forsyningssekretariatet i forbindelse med fastsættelsen af selskabets prisloft.
Forløbet indtil nu
Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner ("Kommunerne") besluttede i marts 2011
at samarbejde om klimatilpasningen af Usserød Å og derved begrænse risikoen for
oversvømmelser. Baggrunden herfor er, at Usserød Å løber over sine breder i tilfælde af
kraftig regn og senest i forbindelse med skybruddet i august 2010.
Kommunerne besluttede også at skabe et bedre miljø i og omkring Usserød Å for at sikre
åens værdi som naturressource og rekreativ ressource.
Kommunerne og Fredensborg Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning
A/S (herefter "Selskaberne") har derfor påbegyndt et samarbejde om dels at optimere
udnyttelsen af Usserød Å-systemet til bortledning af tag- og overfladevand, overløbsvand
og renset spildevand i tilfælde af kraftig regn, dels at sikre, at dét vand, som ledes til åsystemet, ikke forringer å-systemets tilstand.
For at sikre, at Selskaberne kan indregne deres omkostninger forbundet med samarbejdet i
Selskabernes individuelle prislofter, har Kommunerne og Selskaberne udarbejdet vedlagte
miljømålsaftale med tilhørende bilag med henblik på, at kommunalbestyrelserne tiltræder
aftalens indhold.
AKTIVITETER
For at opfylde miljømålet skal Selskaberne samarbejde med Kommunerne om at
gennemføre følgende aktiviteter:
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-

Kortlægning af kapaciteten i det samlede regn- og spildevandssystem

-

Kortlægning af eksisterende udledninger til Usserød Å-systemet

-

Tilrettelæggelse og etablering af permanent fælles styring, regulering og
overvågning af Usserød Å-systemet (SRO)

-

Tilrettelæggelse og drift af fælles hydraulisk model, database og online
målersystem

-

Udarbejdelse af fælles beredskabsplan og etablering af informations- og
varslingssystem (vagtordning/sms-service) i tilfælde af risiko for oversvømmelser

-

Drift af anlæg mv., der måtte etableres eller inddrages i opfyldelsen af
ovenstående miljømål

-

Etablering af et fælles sekretariat, der skal sikre optimal koordinering og styring af
kapaciteten i Usserød Å-systemet, effektiv bortledning af regnvand samt drift og
vedligeholdelse af de foranstaltninger, der måtte etableres eller inddrages som led i
opfyldelsen af miljømålet

-

Teknisk understøttelse af fælles plan- og udviklingsarbejde.

De enkelte aktiviteter samt omkostningerne forbundet med hver aktivitet er nærmere
beskrevet i Aftalens Bilag 1.

Der vedlægges i øvrigt til udvalgets orientering et notat med orientering om status for
Usserød Samarbejdets organisering.

Økonomi/personale
Selskabernes samlede omkostninger forbundet med de enkelte aktiviteter til opfyldelse af
ovenstående miljømål i fordeles mellem Selskaberne efter følgende foreløbige
fordelingsnøgle for 2016:
- Fredensborg Spildevand A/S
40 % (508.000 kr.)
- Hørsholm Vand ApS
40 % (508.000 kr.)
- Rudersdal Forsyning A/S
20 % (254.000 kr.)
Kommunernes samlede omkostninger forbundet med de enkelte aktiviteter til opfyldelse af
ovenstående miljømål fordeles mellem Kommunerne efter følgende foreløbige
fordelingsnøgle for 2016:
- Fredensborg Kommune
40 %
- Hørsholm Kommune
40 %
- Rudersdal Kommune
20 %
Fordelingsnøglerne er fastsat af Parterne på baggrund af et skøn over Parternes
relative andel af Usserød Å-systemet.
Den nærmere fordeling af omkostningerne er beskrevet i Aftalens Bilag 2.
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Hørsholm Vand har beregnet, at det forventes, at omkostningerne forbundet med at
opfylde miljømålet vil medføre en stigning i spildevandstaksten på 0,42 kr. pr. kubikmeter
excl. moms, svarende til 78,75 kr./om året incl. moms for en standardfamilie (2 voksne, 2
børn, forbrug 150 m3).
De kommunale udgifter til opfyldelse af målet vil enten afholdes indenfor eksisterende
budget eller vil blive forelagt som nyt mål i budgetprocessen.

Bilag
-

Aftale om Miljømål - Klimatilpasning af Usserød Å-systemet
Bilag til Miljømålsaftale, katalog over aktiviteter
Bilag til Miljømålsaftale, omkostningsfordeling
Bilag til Miljømålsaftale, overordnet tidsplan
Notat med orinetering om status for Usserød Å Samarbejdets organisering

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-02-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at
godkende miljømålet for Hørsholm Vand ApS – ”Klimatilpasning af Usserød Å-systemet”:
Usserød Å-systemet skal fungere som vandvej i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Det er
målsætningen, at Usserød Å-systemet skal kunne modtage tag- og overfladevand samt
renset spildevand svarende til en 100-års regnhændelse i tættere bebyggede områder. Det
forudsætter optimal udnyttelse af å-systemets kapacitet gennem fælles planlægning,
styring, udvikling og drift mellem Parterne.
Tilledningen, som følge af foranstaltningerne for at tilpasse Usserød Å-systemet til skybrud
mv., må ikke indebære en miljømæssig belastning af å-systemet.

Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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9
14/15027
01.02.00P15
MPU - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Startredegørelse for Barakstien, behandling af
bemærkninger fra ideindkaldelse
Baggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 30.10.2014 at fremme et ansøgt
projekt for ny etageboligbebyggelse ved Barakstien via en ændring af plangrundlaget.
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede desuden, forinden udarbejdelse af det nye
planforslag, at indkalde ideer fra offentligheden med henblik på ændring af plangrundlaget.
Administrationen har modtaget i alt 14 bemærkninger, som fremlægges til politisk
stillingtagen sammen med startredegørelse for boligprojektet.

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

a. Fastholde igangsættelse af lokalplanproces på baggrund af
ansøgers projekt og i henhold til grundlaget beskrevet i
startredegørelse, vedlagt som bilag 2

Eller

b. Igangsætte en lokalplanproces i henhold til grundlaget beskrevet
i startredegørelse, vedlagt som bilag 2, idet ansøgers projekt
reduceres, så det kan rummes inden for gældende
kommuneplanrammer

Sagsfremstilling
Ideindkaldelse og de indkomne bemærkninger
Det har i perioden fra den 20.11.2014 til den 05.01.2015 været muligt at komme med
idéer og forslag til ny planlægning for området øst for Ridebanen, svarende til
lokalplanområdet 77-3. Offentligt møde blev afholdt den 29.11.2014 i Sognegården med
efterfølgende besigtigelse af stedet, hvor en ny boligbebyggelse ønskes placeret.
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Der er indkommet i alt 14 hørringssvar. Bemærkningerne kan i korte træk karakteriseres
ved i alt væsentlighed at være kritiske overfor det ansøgte boligprojekt. I ni ud af 14
høringssvar er opfordringen, at plangrundlaget ikke skal ændres. Høringssvarene kan
overordnet kategoriseres under tre temaer: Bebyggelsesregulerende bestemmelser for
området, kloakering og afvanding samt arkitektonisk udtryk og indpasning i eksisterende
miljø. De tre temaer var ligeledes aktuelle i efteråret 2013, hvor daværende forslag til
Lokalplan 146 og forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2009-2021 bortfaldt pga.
manglende politisk opbakning. Alle høringssvar er samlet i en hvidbog, vedlagt som bilag 1.
Høringssvar vedr. bebyggelsesregulerende bestemmelser
Det anføres generelt, at gældende planlægning skal overholdes, således at byggeri ikke må
overskride det heri tilladte. Dvs. at nyt byggeri skal holde sig indenfor
rammebestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025, svarende for en bebyggelsesprocent
på 40 % for etagebebyggelse og maks. antal etager på 2.
Administrationens bemærkninger
Der er en samlet byggemulighed på 1500 m² etageareal, jf. Lokalplan 77-3. Ansøger har
indtil videre udnyttet 1220 m². Det er vigtigt for sagen at nævne, at der i 2013 er lavet nye
BBR-arealopmålinger af bygningen. Der ændrer det samlede erhvervsareal fra 976 m² i
2012 til 1220 m² i 2013, primært pga. udvidelse med udnyttet tagetage.
Byggefeltet i gældende Lokalplan 77-3 udgør et grundareal på 10m x 15m. Der kan således
inden for dette felt bygges i alt 280 m² etageareal i tilknytning til ”Domhuset”.
Byggefeltet i det ansøgte projekt udgør et grundareal på 18m x 18m, placeret uden direkte
tilknytning til ”Domhuset”. Der ønskes inden for dette felt mulighed for at opføre i alt 775
m² etageareal på en selvstændig matrikel som udstykkes fra ”Domhuset”.
Dvs. en forøgelse på 495 m² etageareal i forhold til gældende lokalplans restrummelighed.
I forhold til bebyggelsesprocent giver Kommuneplan 2013-2025 mulighed for en
bebyggelsesprocent på 40. Ved udstykning af matrikel 17i (”Domhuset”) i to parceller giver
det:
Parcel 1 (”Domhuset”): En fremtidig bebyggelsesprocent på 59.
Parcel II (Ny boligbebyggelse): En fremtidig bebyggelsesprocent på 45.
Det kan i øvrigt oplyses, at ansøger parallelt med ansøgning om nyt boligprojekt har ansøgt
om udvidelse af etagearealet på ”Domhuset”, svarende til udnyttelse af ca. 100 m²
etageareal i tagetagen til erhvervsmæssig brug, samt etablering af kviste.
Høringsvar vedr. kloakering og afvanding
Der udtrykkes bekymring for, at kloaksystemet, som skal dræne det planlagte byggeri, er i
en meget dårlig stand og ikke er dimensioneret til de seneste udbygninger, der er sket i
området. Det bør derfor være en forudsætning, at problemet med afvanding og kloakering
løses forud for en forøgelse af systemets belastning.
Administrationens bemærkninger
Det anbefales at lade forholdet indgå i den videre planlægning. Hørsholm kommune vil
kræve, at regnvandet fra det nye byggeri skal tilsluttes de nye regnvandsrør til Blårenden,
som Hørsholm Vand forventer at påbegynde i 2016. Således vil regnvandet fra det nye
byggeri ikke medvirke til øget belastning af det eksisterende kloaksystem, og dermed heller
ikke øge risikoen for oversvømmelse af omkringliggende ejendomme.
Projektet med det nye regnvandssystem er nærmere beskrevet i Hørsholm Kommunes
Masterplan for oplandet til Blårenden fra 2014.
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Hørsholm Kommune har således prioriteret indsatsen højt i dette område, som er udpeget i
Hørsholm Kommunes Klimaplan, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014.
Når projektet påbegyndes i 2016 vil Hørsholm Vand informere områdets grundejere
nærmere om hvornår det nye regnvandssystem bliver etableret på Deres vej.
Høringssvar vedr. arkitektonisk udtryk og tilpasning til eksisterende miljø
Der gives udtryk for, at arkitekturen samt den foreslåede bebyggelse ift. størrelse,
udformning og materialevalg vil adskille sig væsentligt fra de omkringliggende
kulturhistoriske bygninger, og dermed ødelægge områdets karakter.
Administrationens bemærkninger
I forhold til det arkitektoniske udtryk uddyber nedenstående intentioner fra Henning Larsen
Architects de arkitektoniske overvejelser om det nye byggeris størrelse, udformning og
materialevalg: Det er vigtigt, at byggeriet ikke er højere end de nære nabobebyggelser, der
begge er i to etager med henholdsvis penthouse og udnyttet tagetage. Begge bebyggelser
ligger hævet i forhold til den boligbebyggelse, som projektet beskriver. Udformningen af
det nye byggeri er kompakt i sin form, og udført i materialer, der er vedligeholdelsesfrie og
af høj kvalitet. Endelig er den nye beboelsesejendom skal holdes i lyse materialer/
jordfarver, netop for at understrege den karakter og materialitet, som størstedelen af de
omkringliggende bygninger har.
Samlet vurdering
Det er administrationens vurdering, at den foreslåede nye bebyggelse på matrikel 17i
stemmer overens med kommunalbestyrelsens målsætning om en bæredygtig byudvikling,
der bl.a. kan ske gennem en fortætning af byen. Det er dog administrationens vurdering, at
projektet i sin helhed bør nedjusteres i skala for bedre at indpasse sig i det kulturhistoriske
miljø, om en del af lokalplanområdet udgøres af.
Kirken udgør sammen med slotshaven, de gule avlsbygninger(Jagt-og Skovbrugsmuseum),
de gule kavalerboliger, Fiskemesterboligen og Ridebanen samt bygningerne ved pladsen
omkring Stolbergstøtten, præstebolig, amtsforvalterbolig og remise (Hørsholm
Egnsmuseum) det væsentligste kulturmiljø i Hørsholm Kommune. Det billede, der tegner
sig, når man står ved slotsøen og kigger mod øst er karakteriseret ved de gule
avlsbygningers store homogene bygningsvolumener, herefter er det mindre
bygningsvolumener der tegner billedet. Disse karakteristika sammenholdt med de meget
grønne byrum, der kendetegner området, finder administrationen vigtigt at fastholde. Et
mindre bygningsvolumen, som er i overensstemmelse med de gældende
kommuneplanrammer for området, dvs. to etager og en bebyggelsesprocent på 40 for en
etageejendom, eller 35 % for et tæt-lavt byggeri (eksempelvis et dobbelthus), anser
administrationen for de rette rammer en ny bebyggelse skal indordne sig under.
I forhold til kirkebyggelinjen overskider projektet denne med knap 1,5 meter. Det vurderes,
at der kan dispenseres i forhold til dette, da byggeriet ligger i udkanten af
beskyttelseszonen, og der tidligere er givet dispensationer i området. Afgørelser kan
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet og vil have opsættende virkning.
I forhold til de trafikale forhold forudsætter projektets nuværende udformning tilladelse til
en overkørsel til den nye parcel fra Barakstien. Vejmyndigheden vurderer dog, at det
trafikalt er uhensigtsmæssigt at belaste Barakstien med vejadgang herfra, en vejadgang fra
Folehavevej vil være at foretrække trafiksikkerhedsmæssigt.
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Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere behandlet i:
MPU den 2. marts 2011
MPU den 31. august 2011
MPU den 31. oktober 2012
MPU den 28. maj 2013
ØU den 13. juni 2013
KB den 24. juni 2013
MPU den 30. oktober 2013
MPU den 30. oktober 2014

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5
6

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-02-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget satte mulighederne til afstemning:
a.

Fastholde igangsættelse af lokalplanproces på baggrund af ansøgers projekt og i
henhold til grundlaget beskrevet i startredegørelse, vedlagt som bilag 2
For stemte C (Kristin Arendt)
Imod stemte Borgerlisten
Hverken for eller imod stemte C (Thorkild Gruelund)
Forslaget faldt.

b.

Igangsætte en lokalplanproces i henhold til grundlaget beskrevet i startredegørelse,
vedlagt som bilag 2, idet ansøgers projekt reduceres, så det kan rummes inden for
gældende kommuneplanrammer
For stemte C (Kristin Arendt)
Imod stemte Borgerlisten
Hverken for eller imod stemte C (Thorkild Gruelund)
Forslaget faldt.
Sagen faldt.
Kristin Arendt ønsker at bruge sin initiativret og få sagen forelagt
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 12 for og 4 imod (Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A), Gitte Burchard
(O) og Peter Antonsen (T)) godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag litra
a.
Thorkild Gruelund (C), Annette Wiencken (V) og Anne Erenreich (V) undlod at stemme.
Administrationens forslag litra b er herefter automatisk bortfaldet.
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Politik og Borgerservice
Susanne Koch

Kokkedal - Sophienbergjordene, bevoksning på
Kokkedal Golfklubs bane
Baggrund
Den 2. oktober 2014 behandlede Miljø-og Planlægningsudvalget en ansøgning fra Kokkedal
Golfklub om at få vedtaget en ny plejeplan for golfarealerne. Hensigten med plejeplanen
var, at skabe det retlige grundlag for at bibeholde den stedfundne beplantning på
golfbanens arealer. Beplantningen vurderes af Hørsholm Kommune som tilsyns– og
plejemyndighed i vidt omfang at være i strid med fredningens intentioner og den i
forlængelse af fredningen vedtagne driftsplan. Administrationen anbefalede til Miljø-og
Planlægningsudvalget at indstille overfor Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune
ikke kunne anbefale at fredningsnævnet godkendte driftsplanen idet plejeplanen var så vag
i formuleringer, at det reelt ikke kunne afgøres hvornår en given beplantning ville være i
strid med plejeplanen. Golfklubben har nu fremsendt et nyt forslag, hvad angår de nordlige
arealer til revision af gældende driftsplan.

Forslag
Det anbefales at udvalget drøfter følgende tre forslag med henblik på at indstille ØU og KB
en af løsningerne.
1. Der træffes afgørelse om at pålægge golfklubben at reducere i
beplantningen svarende til, hvad der er godkendt i henhold til
nugældende driftsplan, se bilag 1

2. Der træffes afgørelse om, at golfklubben kan bibeholde en del af
beplantningen svarende til bilag 2, hvilket kan rummes inden for
den gældende driftsplan. Golfklubben pålægges at reducere
beplantning i henhold hertil.

3. Golfklubbens forslag til ny driftsplan sendes i 8 ugers høring
samtidig med offentlig ideindkaldelse til ny driftsplan for hele
Kokkedalområdet.
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Endvidere anbefales det at drøfte hvorvidt Hørsholm Kommune som ejer og udlejer af
golfbanearealerne skal foranledige, at der i vinteren 2015/2016 foretages reduktion af
beplantning på golfbanen nord for Kokkedal Alle. Omfanget og udførelsen må bero på
hvilken af beslutning KB træffer jf. ovenstående forslag. De er indhentet en pris på rydning
af arealerne i overensstemmelse med gældende driftsplan, se bilag 1. Udgiftens anslås til
at andrage op til 200.000 kr. eks. moms.

Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Slotsdalen klagede i marts 2013 over, at Hørsholm Kommune ikke
havde foretaget det fornødne i forhold til manglende pleje af et fredet areal, der er udlejet
til golfklub. Statsamtet afgjorde i august 2013, at der ikke var grundlag for at rejse en
tilsynssag mod Hørsholm Kommune. Af afgørelsen fremgår følgende: ”statsforvaltningen
har noteret, at sagen (hvorvidt golfklubben fortsat kan leje arealet) af resursemæssige
årsager først vil blive politisk behandlet i løbet af den resterende del af 2013. Såfremt dette
ikke sker, kan, De rette henvendelse til Statsforvaltningen igen” Kopi af afgørelsen
vedlægges sagen som bilag. Det er nu 1½ år siden. Det kan ikke udelukkes at
Grundejerforeningen Slotsdalen anamoder om at få sagen genoptaget hos Statsamtet hvis
der heller ikke bliver reduceret i beplantningen i vinteren 2015/2016. En tilsynssag med
grundlag i undladelse af håndhævelse af fredningen, kan i yderste konsekvens medføre, at
statsforvaltningen pålægger de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for
undladelsen, tvangsbøder.
Foranlediget af MPUs beslutning den 2. oktober 2014, henvendte Kokkedal Golfklub sig til
Hørsholm Kommune med henblik på en genforhandling af golfklubbens forslag til plejeplan.
På mødet opnåedes der enighed om at sætte sagen i bero, således at golfklubben fik
mulighed for at udarbejde endnu et forslag til driftsplan. På mødet blev der samtidig sået
tvivl fra golfklubbens side om Hørsholm Kommunes hjemmel til at sende ansøgningen
videre til Fredningsnævnet. Det var golfklubbens opfattelse, at en bibeholdelse af den
tilkomne beplantning ligger inden for rammerne af fredningen og gældende
driftsplan, hvorfor det ikke kræver dispensation eller godkendelse fra Fredningsnævnet.
Den 3. november 2014 modtog Hørsholm Kommune et nyt forslag til driftsplan for
arealerne nord for Kokkedal Alle. Forslaget var mere entydigt i udpegningen af hvor, der
skulle være beplantning og hvor, der skulle være åbent græslandskab, men dog stadig med
meget beplantning i forhold til fredningen og gældende driftsplan.
Administrationen har i mellemtiden dels indhentet en ekstern juridisk vurdering og dels
rådført sig med Naturstyrelsen, som er statens rådgiver for fredningsnævnene.
Indledningsvis skal det fastslås, at Fredningsnævnet er myndighed, hvad angår
fredningssager, og dispensationer herfra, mens kommunerne fører tilsyn. Konklusionerne
er følgende:
Retstilstanden:
·
·
·

Kommunen har som ejer og Kokkedal Golfklub har som bruger pligt til at fredningen
overholdes, idet fredningen er bindende ifølge naturbeskyttelseslovens § 41
Privatretligt er golfklubben forpligtiget til at overholde den brugsaftale der er indgået.
Manglende overholdelse af driftsplanen er således misligholdelse
De beplantninger, som hverken er givet tilladelse til eller som umiddelbart er tilladt i
henhold til gældende driftsplan, kan kræves fældet i henhold til brugsaftalen.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kommunen er tilsynsmyndighed med fredede arealer og skal påse at fredningens
bestemmelser overholdes.
Kommunalbestyrelsen kan gennemføre plejeforanstaltninger, når det tjener til opnåelse af
fredningens formål
Kommunen kan ændre driftsplanen, ændringer skal godkendes af fredningsnævnet.
En ny driftsplan må ikke stride mod fredningens formål og intentioner.
En ny driftsplan skal godkendes af fredningsnævnet
Golfklubben har ikke retskrav på, at kommunen ændrer driftsplanen
Golfklubbens påstand om, at den tilkomne beplantning ligger inden for fredningen og
driftsplanen kan ikke tiltrædes
Golfklubben kan indbringe eventuelle uenigheder om plejeforanstaltningen for
fredningsnævnet som træffer afgørelse om gennemførelse af plejeforanstaltninger.
Afgørelser truffet af Fredningsnævnet kan prøves hos Natur-og Miljøklagenævnet.
Beplantning inden for gældende Driftsplan
Den nugældende driftsplan blev vedtaget af Fredningsnævnet i 1995 gældende for en 20
årig periode. Driftsplanen blev påklaget hvad angår muligheden for at åbne for færdsel fra
Strandvejen og op til slottet. Naturklagenævne ophævede denne mulighed.
Driftsplanen blev sidst revideret i 2002, revisionen havde mest karakter af mindre rettelser,
der blev ikke taget stilling til en ny løbetid, så driftsplanen står til revision i år 2015.
Driftsplanen kan evt. forlænges uden ændringer. I så fald må beplantningen inden for
golfbanearealerne bringes i overensstemmelse med gældende driftsplan. Af bilag 1
fremgår det hvilken beplantning der er tilladt efter driftsplanen.
Beplantning uden for driftsplanen med delvis imødekommelse af Golfklubbens
ønsker
Imidlertid er der i driftsplanen givet mulighed for at tillade yderligere beplantning på
golfarealerne. Det er formuleret således i afsnittet om golfbanen: ” Træer må kun plantes i
begrænset omfang, idet landskabet stadigt skal fremstå som et grønt tæppe med enkelte
fritstående træer eller trægrupper” og ”velplacerede selvsåede træer og buske i passende
mængde bibeholdes og plejes, således at de opnår en smuk og harmonisk vækst”. Samtidig
er det fastsat at” plantninger der er placeret uhensigtsmæssigt, fjernes i den
førstkommende vintersæson. F. eks kan nævnes at alle nyplantninger i udsigtslinien fra
Kokkedal Slot mod nord skal fjernes”.
Det er således ikke udelukket at tillade mere beplantning end hvad driftsplanen fastsætter,
det skal blot ske på en måde og i et omfang så intentioner med fredningen og driftsplanen
ikke fortrænges. Det er administrationens vurdering, at det forslag til plejeplan som
golfklubben har fremsendt er for vidtgående med hensyn til mængden af beplantning til at
det kan rummes indenfor gældende driftsplan. Administrationen har - med udgangspunkt i
golfklubbens ønsker - udarbejdet et forslag som holder sig inden for rammerne for ny
beplantning i den gældende driftsplan. Forslaget, som fremgår af bilag 2 er udarbejdet
under hensyn til, at landskabet skal fremstå som et grønt tæppe med enkeltstående træer
eller trægrupper og plantninger i udsigtslinien fra Kokkedal Slot mod nord, skal fjernes.
Samtidig er der lagt vægt på at bevare trægrupper imellem de enkelte fairways.
Golfklubbens forslag til driftsplan for de nordlige områder, oktober 2014
Administrationen har gennemgået forslaget, og har følgende bemærkninger til forslaget:
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·
·
·
·
·

Forslaget udmærker sig ved at være blevet relativt entydigt således, at det i marken med
en nogenlunde tilfredsstillende præcision vil kunne afgøres, hvilken beplantning der vil
være tilladt. Forslaget er som sådan altså tilstrækkeligt entydigt til at kunne behandles.
Der er fortsat så meget beplantning, at den nordlige del har mere skovkarakter end
karakter af slette.
De enkelte trægrupper og mængden af dem vil have en skærmvirkning ud mod
omgivelserne, så udsigtslinien fra Kokkedal Slot ikke gendannes.
De enkelte trægrupper er så tæt placeret, at der i løbet af ganske kort tid vil ske en
sammenvoksning, og dermed en betydelig skærmvirkning både internt på banen, men også
ud mod de omgivende arealer.
I ganske mange trægrupper forslås det, at de eksisterende træer opstammes i stedet for
underplantes med busketter som foreskrevet i den nugældende plejeplan. Underplantninger
med hjemmehørende arter giver gode leve og fødesteder for bl.a. fugle, og beskytter
stammer mod maskiner. Opstammede fritstående træer er ikke en naturlig vækst.
Enkeltstående fritstående træer eller trægrupper vil danne fuld krone ud mod lyset, og i f.
eks dyrehaver med højt græsningstryk ses en vandret afskæring af kronen forneden i
græsningshøjde
Forslaget set i forhold til gældende driftsplan
Forslaget rummer stadig så meget beplantning - især i den nordlige del, at karakteren af
grønt tæppe med enkelte fritstående træer eller trægrupper, og retablering af udsigtlinien
fra Kokkedal slot ikke opnås. Forslaget inkluderer endvidere etablering af fire nye
vandhuller.
Udarbejdelse af ny driftsplan for Kokkedalområdet
Udarbejdelse af en ny driftsplan for hele Kokkedalområdet er en stor opgave som vil kræve
prioriteringer af andre arbejdsopgaver i administrationen. Et forsigtigt skøn peger i retning
af 1/3 årsværk svarende til en mellemstor lokalplan. En ny driftsplan skal være i
overensstemmelse med fredningen. En ny driftsplan kan således ikke ændre på anvendelse
af et areal, men kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvorledes et areal skal
vedligeholdes for at opnå bestemte naturtilstande. Det kunne f. eks være en højere grad af
økologisk drift for at forbedre levemulighederne for dyre og plantelivet og en mere
naturvenlig skovdrift. Det kunne eventuelt medfører et behov for, at justere brugsaftaler
med brugerne.
På denne baggrund må det overvejes, at sende Kokkedals Golfklubs forslag til ny plejeplan
ud i offentlig høring sammen med en ideindkaldelse til revision af plejeplanen generelt. Med
udførelse af feltundersøgelser for bilag 4 arter og behandling af høringssvar vil en ny
driftsplan tidligst kunne fremlægges til politisk vedtagelse i efteråret 2015. Herefter skal
den vedtagne driftsplan sendes til godkendelse hos fredningsnævnet. Når fredningsnævnet
træffer afgørelse om driftsplan, kan denne afgørelse påklages til natur-og
Miljøklagenævnet.
Kokkedalområdets betydning for borgerne
Kokkedalområdet er kommunens største og nok mest benyttede større sammenhængende
landskabsområde. Foruden den primære almene rekreative færdsel på stier og
motionsruter i området, bruges arealerne af rideklubben, golfklubben og hotellet og er
nærrekreativt område for op mod tusind boliger som er direkte naboer til arealet.
Landskabeligt rummer området skov, græsningslandskaber, sletter, vandhuller, alleer,
skovmose og kulturmiljøet omkring Kokkedal Slot. Området grænser op til stranden, det
fredede område ved Mikkelborg Stand, og de store fredede vidder i Nivåbugten. Området
er gennemskåret af stier, der giver vigtige rekreative forbindelser. Området rummer
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således stor herlighedsværdi og er af stor interesse for det almene friluftsliv. En revision af
driftsplanen vil derfor i høj grad have offentlighedens interesse.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at uanset hvilken beslutning kommunalbestyrelsen
træffer i denne sag, vil beslutningen kunne indbringes for fredningsnævnet af brugere og
andre interessenter. Fredningsnævnet træffer herefter afgørelse, som kan viderebringes til
Natur-og Miljøklagenævnet. Det kan således nemt blive vinteren 2016/2017 før sagen er
færdigbehandlet i klagenævnet .
Hvis rough og semiroug alle steder var blevet klippet en gang årligt som fastsat i gældende
driftsplan, var der ikke tilkommet så meget beplantning. Det kan overvejes at gøre
misligeholdelsesbeføjelser gældende hvis Hørsholm Kommune kommer til at afholde
udgifterne med at bringe golfbanen i overensstemmelse med fredning og driftsplan.
På baggrund af ovenstående forslås det drøftet, om den gældende driftsplan skal
overholdes og der skal ryddes i overensstemmelse hermed, om der skal gives tilladelse til
at bibeholde en mindre del af beplantningen inden for rammerne af den nugældende
driftsplan eller der skal udarbejdes en ny driftsplan for Kokkedalområdet i sin helhed.

Sagens tidligere behandling
2. oktober 2014

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1- KB - med signaturforklaring.pdf(1).pdf
2 - KB - med signaturforklaring.pdf
3 - KB -Pleje af arealer Kokkedal fredningen.pdf
4 - KB - Kokkedal Golfklubs forslag til ny plejeplan.pdf
5 - KB - Kortbilag til Kokkedal Golfklubs forslag.pdf
6 - KB - Kopi af brev til GF formand.pdf

Noter til bilag
Bilag 1 Luftfoto med den beplantning som er tilladt i henhold til gældende driftsplan
Bilag 2 Luftfoto med den beplantning som yderligere vil kunne tilladels inden gældende
driftsplan
Bilag luftfoto med den beplantning som golfklubben ønsker en ny driftsplan skal tillade
samt driftsplan

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-02-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
anbefaler Fredningsnævnet at meddele en dispensation efter model 2.
Det betyder, at golfklubben kan bibeholde en del af beplantningen svarende til bilag 2,
hvilket kan rummes inden for den gældende driftsplan. Golfklubben pålægges at reducere
beplantning i henhold hertil.
Miljø og Planlægningsudvalget anbefaler model 2 under forudsætning
af at:
·
golfklubben afholder udgifterne hertil
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Golfklubben pålægges at starte arbejdet med det samme og frem til medio april 2015 og
være afsluttet inden udgangen af 2015

Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Borgmesteren tog sagen af dagsordenen.
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Endelig vedtagelse af Lokalplan 154 for Hørsholm
Bymidte samt tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025
Baggrund
Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte med tilhørende forslag til Tillæg 3 til
Kommuneplan 2013-2025 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1.
december 2014 til den 26. januar 2015. Der er indkommet 21 høringssvar. Høringssvarene
fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg.

Forslag
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 154 og forslag til Tillæg 3 til
Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt med følgende ændringer:
1. Bestemmelser
1a) Ændring af § 3.14 til følgende ordlyd: ”Etager over stueetagen mod Rungstedvej og
Kammerrådensvej må kun anvendes til privat og offentlig serviceerhverv samt
helårsboliger”.
1b) Tilføjelse til §§ 6.8, 6.10, 6.11: ”Alternativt hvide betonelementer med afsyret glat
overflade eller elementer med hvid pudset overflade”.
1c) Tilføjelse af ny § 6 (bebyggelsens ydre): Butiksfacaden i ny bebyggelse i byggefelt 1
skal åbne sig mod og have adgang fra Hovedgaden. Der skal endvidere være frit indsyn til
butikslokalet.
1d) Tilføjelse af ny § 7 (ubebyggede arealer): ”I byggefelt 1 tillades der ydermere
belægningstyper, som mindre betonsten og græsarmeringssten”.
2. Redegørelse
2a) Side 5: Antallet af eksisterende p-pladser rettes fra 400 til 427.
3. Kortbilag
Kortbilag 4, der viser retningsgivende facader, tilrettes i overensstemmelse med tilføjelse
af ny § 6 og viderebearbejdning af skitseprojektet.
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4. I øvrigt
Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling
Procedure
Hørsholm Kommune har indgået kontrakt om salg af ejendom i den sydlige del af Hørsholm
Bymidte. Pga. tidsfrister i forbindelse med den betingede købsaftale har det været
nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært møde i Miljø- og Planlægningsudvalget lige
inden det efterfølgende ordinære møde i Økonomiudvalget afholdes. Det har den
konsekvens, at beslutning fra Miljø- og Planlægningsudvalget først kan foreligge lige inden
Økonomiudvalgsmødet.
Sagen
Hørsholm Kommunalbestyrelse godkendte i 2007 en masterplan for Hørsholm Bymidte.
Masterplanen beskriver vision og potentielle udbygningsmuligheder for bymidten som
helhed og sigter mod en planlægning, der fastholder og udvikler bymidtens position som en
attraktiv bymidte. Som en del af processen med at realisere masterplanens intentioner blev
to kommunalt ejede arealer vest for Hovedgaden i foråret 2013 udbudt til salg, idet der i
forbindelse med det offentlige udbud blev åbnet mulighed for, at parkering kan foregå på
terræn. Vinderprojektet omfatter det sydlige byggefelt i udbudsmaterialet og kræver
udarbejdelse af ny lokalplan. På den baggrund er forslag til Lokalplan 154 og forslag til
Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 udarbejdet. Begge forslag har været i offentlig
høring.
Administrationen har modtaget 21 høringssvar i løbet af offentlighedsperioden.
Høringssvarene har følgende afsendere: (1) Lilian Rothaus Rittermann, Alsvej 55, (2) Marie
Louise Lyngsøe, Hovedgaden 39, (3) Ulla Hørding, Helleholm 27, (4) Mikkel Nielsen,
Grønnevang 21, (5) Kirsten Lundhof, Kammerrådensvej 17, (6) Helmer Petersen,
Kammerrådensvej 19, (7) Anni Jørgensen, Kammerrådensvej 19, (8) Tina Mejlvang
Schlicker, Thyrasvej 5, (9) Lars W. Dahlstrøm og Marianne W. Gudmundsson, Gl.
Hovedgade 26, (10) Thorkild og Anne Gruelund, Hovedgaden, (11) Annette Lindholm,
Hjortholm Have 2, (12) Greta Bruhn, Kammerrådensvej 17, (13) Kirsten Brodersen,
Gl.Hovedgade 20 (14) Peder Egmose (15) Jullie Andersen, Ø-Butikken - Hørsholm
Helsekost, Hovedgaden 37 A, (16) Innovator, v/Peter Søgaard, (17) Gågadeforeningen,
v/Formand Jacob Schulze, (18) E/F Krogen v/Michael Idoff, (19) EF Hørsholm Center, v/
Formand Michael Medom Hansen, (20) Hørsholm Midtpunkt ved Datea, (21)
Centerforeningen Kongevejs-Centeret v/ Formand K. Dalgaard.
Høringssvarene kan kategoriseres inden for følgende temaer:
1. Modstand mod fortætning af Hørsholm Bymidte
2. Bekymring over parkeringsforhold og den samlede
parkeringsløsning med dobbeltudnyttelse
3. Modstand mod højde på byggeri i byggefelt 1 samt forholdet til
det Gamle Rådhus og Hovedgaden
4. Utilfredshed med facade mod øst i nyt byggeri i byggefelt 1 og
relationen til Hovedgaden
5. Bekymring for byggeri i Byggefelt 2,3 og 4
6. Bevaring af Kammerhuset, beliggende Kammerrådensvej 13
7. Gener i forbindelse med anlægsperioden for det nye byggeri i
byggefelt 1
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8. Nye boliger og friarealer

Administrationens bemærkninger til ovenstående temaer samt forslag til ændringer følger:
1. Modstand mod fortætning af Bymidten
Høringssvar fra: (1) (2) (3) (4) (7)
Administrationens bemærkninger
Det er politisk vedtaget allerede i Masterplan for bymidten fra 2007 og senest i
Kommuneplan 2013-2025 at arbejde med byfortætning i Hørsholm Bymidte. Som en del af
processen med at realisere denne intention blev to kommunalt ejede arealer vest for
Hovedgaden i foråret 2013 udbudt til salg, idet der i forbindelse med det offentlige udbud
blev åbnet mulighed for, at parkering kan foregå på terræn. Vinderprojektet omfatter det
sydlige byggefelt i udbudsmaterialet og kræver udarbejdelse af ny lokalplan. På den
baggrund er forslag til Lokalplan 154 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025
udarbejdet. Lokalplanen giver mulighed for at denne byudvikling og fortætning kan ske.
Administrationen anbefaler på den baggrund ikke at ændre i lokalplanforslaget.
2. Bekymring over parkeringsforhold og den samlede parkeringsløsning med
dobbeltudnyttelse
Høringssvar fra: (2) (3) (4) (6) (8) (15) (17) (18) (19) (20) (21)
Administrationens bemærkninger
Hørsholm Kommune har i udbudsmaterialet af 12.04.2013 stillet krav om, at eksisterende
antal parkeringspladser vest for Hovedgaden skal fastholdes + det antal p-pladser, som det
nye byggeri i byggefelt 1 udløser. Det nye byggeri i byggefelt 1 udløser i henhold til
parkeringsnormen 72 pladser.
Som vist på muligt parkeringsscenarie i lokalplanforslaget, s. 12, er det muligt at optimere
p-pladsen vest for Hovedgaden, så ovenstående kan i mødekommes. Der er afsat midler i
budgettet til en optimering og forskønnelse af dette parkeringsareal. Dette arbejde går i
gang umiddelbart efter byggeriets opførelse.
Lokalplanen tager udgangspunkt i mulighed for at dobbeltudnytte parkeringspladser.
Dobbeltudnyttelse af parkeringspladser er muligt, hvor forskellige trafikantgrupper
efterspørger pladsen på forskellige tidspunkter af døgnet. Særligt er der synergi at opnå
mellem på den ene side detailhandel og boliger og på den anden side erhverv. Dette pga.
ikke sammenfaldende åbningstider. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for byggefelt 1,
2, 3 og 4 er der fastlagt en parkeringsnorm, der netop tager udgangspunkt i
synergieffekten mellem blandede byfunktioner og muligheden for at dobbeltudnytte en vis
parkeringsandel. Synergien er indarbejdet i parkeringsnormerne for Lokalplan 154.
Hørsholm Kommune har i forbindelse med høringsperioden fået lavet en opdateret
parkeringstælling for at verificere grundlaget. Denne er vedlagt som bilag 4.
I den aktuelle undersøgelse er den højest registrerede belægningsprocent 86 %, hvilket må
betragtes som acceptabelt på et af ugens travleste tidspunkter.
Når der etableres 72 nye p-pladser i forbindelse med udbygningen af byggefeltet, fås et
samlet udbud vest for gågaden på ca. 376 pladser. Trafiktællingen indikerer, at det
nuværende udbud svarer til efterspørgslen, og da de nye p-pladser som beskrevet ovenfor
vurderes at svare til efterspørgslen fra de nye funktioner, må det konkluderes, at der også i
den fremtidige situation vil være tilstrækkelig kapacitet i parkeringsanlægget. Ved udvikling
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af byggefelterne 2, 3 og 4 vil det være nødvendigt at etablere parkering under terræn.
Lokalplanforslaget giver mulighed herfor. Administrationen anbefaler ikke at ændre i
lokalplanforslaget.
3. Modstand mod højde på nyt byggeri i byggefelt 1 samt forholdet til det Gamle
Rådhus
Høringssvar fra: (1) (3) (4) (5) (8) (11) (12) (13) (19)
Administrationens bemærkninger
Den nye bygning fremstår åben og inviterende. Den er udformet som et skulpturelt formet
volumen, der tydligt markerer hjørnet af Rungstedvej og Kammerrådensvej, og dermed
ankomsten til bymidten. Hjørnet af den nye bygning, Kammerrådsvej og Rungstedvej,
forholder sig præcist til højden på Rådhuset og yder det dermed behørig respekt og
tilgodeser en fin samhørighed mellem nyt og gammelt. Mod gavlen på det eksisterende
Gamle Rådhus viger den nye bygnings tagetage for hermed at lade bygningen fremstå i et
hele som et afsluttet volumen. Administrationen anbefaler ikke at ændre i
lokalplanforslaget.
4. Utilfredshed med facade mod øst i nyt byggeri i byggefelt 1 og relationen til
Hovedgaden
Høringssvar fra: (10) (17)
Administrationens bemærkninger
Facaden på det nye byggeri i byggefelt 1, mod Hovedgaden, står med sine hvidpudsede
flader meget klassisk, og har en stor samhørighed til nabobebyggelserne. Administrationen
giver indsiger ret i, at facaden med fordel kunne fremstå med en større åbenhed, som
konkurrenceforslaget oprindeligt lagde op til. Administrationen anbefaler, at de
retningsgivende facader på kortbilag 4 tilrettes samt at der tilføjes følgende paragraf til § 6
(Bebyggelsens ydre): Butiksfacaden i ny bebyggelse i byggefelt 1 skal åbne sig mod og
have adgang fra Hovedgaden. Der skal endvidere være frit indsyn til butikslokalet.
5. Bekymring for byggeri i Byggefelt 2,3 og 4
Høringssvar fra: (2) (7) (21)
Administrationens bemærkninger
For byggefelt 2, 3 og 4 gælder, at lokalplanen er en del af processen med at realisere
masterplanens intentioner om at fastholde og udvikle bymidtens position som en attraktiv
og levende bymidte. Det er udvidelsesmulighederne, der ligger i byggefelt 2, 3 og 4, en del
af. Administrationen anbefaler ikke at ændre i lokalplanforslaget.
6. Bevaring af Kammerhuset, Kammerrådensvej 13
Høringssvar fra: (6) (7) (8) (19)
Administrationens bemærkninger
Kammerhuset er ikke udpeget som bevaringsværdigt og indgår ikke i den bevarende
Lokalplan 143. I forbindelse med det offentlige udbud af 12. april 2013 valgte
Kommunalbestyrelsen at lade Kammerhuset indgå som en option i købet. Køber har valgt
at udnytte arealet til at kunne få plads til den krævede parkering.
7. Gener i forbindelse med anlægsperioden for det nye byggeri i byggefelt 1
Høringssvar fra: (7) (12) (17)
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Administrationens bemærkninger
Det nye byggeri vil i anlægsperioden afstedkomme gener. Der vil i forbindelse med byggeri
i byggefelt 1 blive etableret en byggeplads, Hørsholm Kommune skal godkende denne plan.
Det er intentionen at sikre den bedst mulige byggeperiode for alle, og der er stort fokus på
at bevare så mange p-pladser som muligt i perioden samt opretholde det trafikflow der som
minimum er nødvendigt.
8. Nye boliger og friarealer
Som følge af en viderebearbejdelse af det oprindelige konkurrenceprojekt har der vist sig
nogle udfordringer ved de oprindeligt skitserede ”gårdhavelejligheder” med indre gårdrum.
Dette bl.a. i forhold til brand og skyggegener. Bygherre har derfor ønsket at ændre
lejlighedsorienteringen, inddrage det indre, private gårdrum og i stedet placere friareal til
den enkelte bolig som sydvendt terrasse.
Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer umiddelbart, at kvaliteten af friarealet for den enkelte lejlighed
forbedres, idet facader på retningsgivende illustrationer på kortbilag 4 ændres i
overensstemmelse hermed.

Bilag
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
3
2
4
5

-

Høringssvar
Notat om detailhandel
Bemærkninger til høringssvar
Notat vedr parkering
Forslag til Lokalplan 154

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 11-03-2015
Thorkild Gruelund var inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 154 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan
2013-2025 vedtages endeligt med følgende ændringer:
1. Bestemmelser
1a) Ændring af § 3.14 til følgende ordlyd: ”Etager over stueetagen mod Rungstedvej og
Kammerrådensvej må kun anvendes til privat og offentlig serviceerhverv samt
helårsboliger”.
1b) Tilføjelse til §§ 6.8, 6.10, 6.11: ”Alternativt hvide betonelementer med afsyret glat
overflade eller elementer med hvid pudset overflade”.
1c) Tilføjelse af ny § 6 (bebyggelsens ydre): Butiksfacaden i ny bebyggelse i byggefelt 1
skal åbne sig mod og have adgang fra Hovedgaden. Der skal endvidere være frit indsyn til
butikslokalet.
1d) Tilføjelse af ny § 7 (ubebyggede arealer): ”I byggefelt 1 tillades der ydermere
belægningstyper, som mindre betonsten og græsarmeringssten”.
2.

Redegørelse
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2a) Side 5: Antallet af eksisterende p-pladser rettes fra 400 til 427.
3. Kortbilag
Kortbilag 4, der viser retningsgivende facader, tilrettes i overensstemmelse med tilføjelse
af ny § 6 og viderebearbejdning af skitseprojektet.
4. Byggefelt 2
Paragraf 3.15 udgår ”… dagligvarer og …” og i paragraf 3.16 udgår sidste sætning ”Der må
kun etableres én dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 330 m2”.
5. I øvrigt
Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Fraværende:
Thorkild Gruelund (C), Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 17 for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalgets indstilling.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
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12
15/2777
06.11.00G00
MPU-ØU-KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Tina Weile

Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan
2009-2015
Baggrund
Der fremlægges et forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan Vandplan 2009-2015 for
vandområde nr. 2.3 Øresund Vanddistrikt Sjælland og dens indsatsprogram vil blive
realiseret indenfor Hørsholm Kommunes geografiske område.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen
- at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 vedtages
- at vandhandleplanen sendes i offentlig høring fra 27. marts – 27. maj 2015

Sagsfremstilling
Hørsholm Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en
handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og
staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype
med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige
vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første
kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter
miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.
Hvad skete der med Hørsholm Kommunes Vandhandleplan der blev vedtaget i KB 26.
november 2012?
Efterfølgende kom en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om, at Naturstyrelsens
supplerende høring af Vandplanerne i december 2011 var for kort. Vandplanerne blev sendt
tilbage til Naturstyrelsen, til fornyet behandling.
Samtidig hermed blev alle, her imellem også Hørsholm Kommune, vedtagne
vandhandleplaner kendt ugyldige.
Fornyet behandling af Vandplan 2009-2015
Forslag til vandplanerne var i maj 2013 i teknisk forhøring hos kommunale, regionale og
statslige myndigheder.
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Forslag til vandplanerne var i seks måneders offentlig høring fra juni til december 2013.
Ændringer til forslag til vandplaner var i 8 ugers supplerede offentlig høring fra 30. juni til
26. august 2014.
Vandplanerne blev endelig vedtaget 30. oktober 2014.
Indsatser og virkemidler i Vandplan 2009 – 2015
Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplan Øresund
indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal
effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at
leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.
Vandplanen er kommet til gennem en længere proces, hvor indsatserne har skiftet indhold
og omfang. I bilag 1 vandhandleplanen kan læses nærmere om forholdet og kommende
eventuelle indsatser i senere planperioder.
Forrige Vandplan foreskrev, at vedligeholdelsen af Flakvad Rende skulle ændres, denne
indsats er taget ud af den vedtagne Vandplan.
Vandplanens indsatsprogram for perioden 2009-2015 er følgende:
Overløbsbygværker
Vandplanen identificerer et antal bygværker med overløb af opspædet spildevand fra
fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats.
Indsatsen er i samarbejde med Hørsholm Vand prioriteret og indarbejdes i Spildevandsplan
2012-2016.
Spredt bebyggelse
Det er angivet at der skal ske en indsats overfor 22 ejendomme i det åbne land, hvor der
skal ske en reduktion af N og P fra private spildevandsanlæg til recipient.
Fosfor-vådområder
Vandplanen foreskriver at der skal udlægges et fosfor-vådområde på ca. 4 hektar i Sjælsø’s
vestende. Fosforvådområdet skal begrænse tilførslen af fosfor til Sjælsø. Det er i samråd
med Allerød og Rudersdal Kommuner besluttet, at området skal ligge i Allerød. Der er
nedsat en VOS - en vådområde styregruppe, hvor vi sammen med Allerød og Rudersdal
kommuner planlægger projektet. Staten bevilliger midler til etablering af nye vådområder.
Det forventes, at disse midler søges, hvis projektet godkendes.
Forhøring og høring af vandhandleplanen
I forbindelse med et ønske fra administrationens side, om et samarbejde med kommunens
(i denne sammenhæng)relevante grønne organisationer, blev KL’s vandhandleplans
paradigme med bilag fra Vandplan Øresund sendt, i forhøring hos Nordsjællands
Landboforening, Grønt Råd samt Hørsholm Sølaug i maj 2012. Vi fik tilbagemeldinger fra
alle 3 organisationer og alle tilkendegav, at de ser frem til samarbejdet om vandplanerne.
Administrationens bemærkninger
Administrationen tog anbefalingerne til efterretning og vil bruge dem i den kommende
proces.
Administrationen har vurderet, at da der ikke er kommet nye indsatser i den Vandplan
2009-2015 har det ikke været relevant med en fornyet forhøring hos samarbejdspartnerne.
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Tidsplan for behandling af vandhandleplan
Senest 30. april 2015 skal kommunen have vedtaget et forslag til en vandhandleplan, der
dernæst skal i min. 8 ugers offentlig høring.
26. feb.: MPU
11. marts: ØU
23. marts: KB
30. april: frist for vedtagelse af forslag
27. marts – 27. maj: Offentlig høring
25. juni: MPU
13.august: ØU
31. august: KB
30.oktober: frist for endelig vedtagelse

Økonomi/personale
Overløbsbygværker
Indsatsen indenfor spildevandsområdet afholdes af Hørsholm Vand ApS.
Spredt bebyggelse
Grundejer har selv ansvaret for at udføre en evt. løsning.
Fosfor- vådområder
Staten bevilliger midler til etablering af nye vådområder.

Sagens tidligere behandling
Idéfase:
MPU 29. august 2007 Idéfase til Vandplan, Acadre 07/8395
MPU 21. november 2007 Idéfasen for søer, åer og Øresund i Hørsholm, Acadre, 06/1329
Forhøring:
MPU 24. februar 2010 Orientering om De Statslige Vandplaner Acadre, 10/2489
Offentlig høring:
MPU 22. december 2010 Orientering om Statslige Vand- og Naturplaner i høring Acadre,
10/23820
MPU 2. marts 2011 Høringssvar på De statslige Vandplaner Acadre, 10/23820,
ØU 17/03/2011
KB 28/03/2011
Supplerende høring:
21. december 2011 Orientering om bemærkninger til supplerende høring af vandplaner
Acadre, 11/23664
Endelige vandplaner:
MPU 1. februar 2012 Orientering om Vandplan 2010 og Kommunal Handleplan Acadre,
12/1635
Forslag til Kommunal Vandhandleplan
MPU 23. maj 2012 Kommunal Vandhandleplan 2010-2015 Acadre 12/2752
ØU 07/06/2012
KB 18/06/2012
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Høringssvar på forslag til Vandhandleplan 2010-2015
MPU 31. oktober 2012 Høringssvar på forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Acadre
12/16928
ØU 15/11/2012
KB 26/11/2012
Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
MPU 27. november 2013 Nyt forslag sendt i høring Acadre 13/11669

Bilag
-

Forslag til Vandhandleplan 2010 - 2015 -feb15

Noter til bilag
- Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009 - 2015

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-02-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
- at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 vedtages
- at vandhandleplanen sendes i offentlig høring fra 27. marts – 27. maj 2015

Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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13
14/23911
17.01.00G01
BSU-ØU-KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Anne Grosen

Kvalitetsrapport 2013/2014
Baggrund
Baggrund
Ifølge Folkeskolelovens § 40 a samt ”Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om
kvalitetsrapporter i folkeskolen” skal Kommunalbestyrelsen i lige kalenderår udarbejde en
kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den
enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på
den seneste kvalitetsrapport. For skoleåret 2013/2014 udarbejdes en ekstraordinær
kvalitetsrapport med vedtagelse senest 31. marts 2015.

Forslag
Det anbefales, at Børne og Skoleudvalget drøfter kvalitetsrapporten og drøfter
kvalitetsrapporten i forhold til de indkomne høringssvar og administrationens eventuelle
bemærkninger hertil.
Det anbefales i forlængelse heraf, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling
Konklusioner:
Kvalitetsrapporten 2013/2014 fastslår på baggrund af resultaterne af de nationale test,
folkeskolens afgangsprøver, elevernes overgang til ungdomsuddannelse,
kompetencedækning, inklusionsgrad samt skolernes og skolevæsenets indsatser i forhold til
disse områder, at skolerne i Hørsholm Kommune har et meget tilfredsstillende fagligt
niveau.
Lovgivning:
Ifølge Folkeskolelovens § 40 a samt ”Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om
kvalitetsrapporter i folkeskolen” skal landets kommunalbestyrelser udarbejde en
kvalitetsrapport i lige kalenderår, bortset fra i året 2014/2015, hvor der ekstraordinært
udarbejdes en kvalitetsrapport.
Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og skal i 2015 behandles på et
møde i Kommunalbestyrelsen senest 31. marts på baggrund af de senest tilgængelige data
i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) på folkeskoleområdet.
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I forbindelse med skolereformen har Undervisningsministeriet udarbejdet et nyt koncept for
kvalitetsrapporten. Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 beskriver en række ændringer i
forhold til kvalitetsrapportens indhold. Den nye version skal:





I højere grad understøtte systematisk evaluering og
resultatopfølgning på kommunalt niveau
Fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling
Indeholde færre kvalitetsindikatorer
Benytte sig af data fra Undervisningsministeriets
ledelsesinformationssystem (LIS)

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde
mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i
folkeskolen.
Indhold
Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på:



Den enkelte skole
Det samlede skolevæsen i kommunen

Vurderingen baseres på oplysninger om:






Nationale måltal – testresultater fra de nationale test
Karakterniveau- karakterer fra 9.klassesprøver, herunder
socioøkonomiske referencer
Overgang til ungdomsuddannelse
Kompetencedækning – oplysninger om hvorvidt lærerne har
uddannelse eller tilsvarende kompetence i deres undervisningsfag
Inklusion – oplysninger om elevtal i den almene undervisning

Endelig beskriver kvalitetsrapporten den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på
baggrund af den seneste kvalitetsrapport.
Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en
udtalelse om rapporten fra kommunens fire skolebestyrelser. Kvalitetsrapporten har været i
høring hos skolebestyrelserne frem til 12.februar 2015.

Kommunikation
Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling
Børne- og Skoleudvalgsmødet 27.januar 2015.

Bilag
-

Bilag 1 Obligatoriske indikatorer 5.1.15.pdf
Høringssvar Rungsted Skole.pdf
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-

Høringssvar Vallerødskolen.pdf
Høringssvar Hørsholm Skole.pdf
Høringssvar Usserød.pdf
kvalitetsrapport 2013-2014.pdf
DOT skema høringssvar kvalitetsrapport 2013-2014.pdf

Noter til bilag
Bilag 1 til kvalitetsrapporten obligatoriske indikatorer
Høringssvar Rungsted Skole
Høringssvar Vallerødskolen
Høringssvar Hørsholm Skole
Høringssvar Usserød Skole
Kvalitetsrapport 2013/2014
DOT-skema over høringssvar

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-02-2015
Børne og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte
Kvalitetsrapporten på skoleområdet. Udvalget ønsker at følge op på
resultatet af kvalitetsrapporten.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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14
14/4230
82.18.00A00
SSU - ØU - KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Simon Lund

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af
Gutfeldtsvej
Baggrund
I budgetaftalen for 2014-2017 afsatte Kommunalbestyrelsen 10,9 millioner kroner til
renovering af bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet.
Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at de resterende anlægsmidler på 10,7 millioner kroner frigives.

Forslag
Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at de resterende anlægsmidler på 10,7 millioner kroner frigives til
renovering af bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2014-2017 blev det besluttet, at foretage en gennemgribende
renovering af bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet.
Stedet rummer 29 lejligheder, der tilbydes til borgere med en varig psykisk eller fysisk
funktionsnedsættelse eller til borgere med alvorlige sindslidelser.
Det primære behov for renovering er nyt tag samt udskiftning af vinduer og døre.
Sekundært at renovere seks ældre badeværelser, der anvendes af både beboere og
ansatte. Kommunalbestyrelsen bevilligede i alt 10,9 millioner kroner i budgettet for 20142017.
I 2014 blev der anvendt midler til rådgivning. Der er aktuelt 10,7 millioner kroner i
tilbageværende budget. I henhold til tidsplanen for renoveringen, der er vedlagt som bilag,
vil arbejdet stå færdigt ultimo juli måned 2015. Administrationen anbefaler derfor, at de
resterende anlægsmidler frigives.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Frigivelse af anlægsmidler på
Beløb
stednummer 559050
Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
Tillægsbevilling
g m.v
e år
r1
r2
r3
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Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 42, 400

Anlæg

10.703.100

Politikområde:

I alt

10.703.100

Sagens tidligere behandling
Sagen er tidligere behandlet i Social- og Seniorudvalget d. 24. marts 2014 under samme
Acadre sagsnummer. Den tidligere behandling omhandlede, at samle de primære
budgetposter i budgetåret 2015 for at få en bedre og kortere byggeproces. Der blev
desuden afsat midler til rådgivning, udbud og indhentelse af byggetilladelser i budgetåret
2014. I den oprindelige proces, var der også afsat midler til arbejde i 2016.
Social- og Seniorudvalget indstillede anbefalingen i dagsordenspunktet til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen, der godkendte indstillingen henholdsvis d. 10. april 2014 og d.
28. april 2014.

Bilag
-

Tidsplan af 05.12.2014

Noter til bilag
Bilaget viser tidsplanen af 5. december 2014 for renoveringen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-02-2015
Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at de
resterende anlægsmidler på 10,7 millioner kroner frigives til renovering af
bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet.

Fraværende:
Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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15
15/2212
00.24.00S49
SSU - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Helle Skude

Ansøgning om midler til en seniorudflugt 2015 fra
Seniorrådet
Baggrund
Hørsholm Kommune har gennem en årrække støttet en årlig udflugt for Seniorer i
kommunen arrangeret af Hørsholm Seniorråd.
I prioriteringen af Ældrepuljen for 2015 støtter kommunen Seniorudflugten med 40.000 kr.
Hørsholm Seniorråd har fremsendt en ansøgning, hvor rådet ansøger Social- og
Seniorudvalget om yderligere 50.000 kr. til afholdelse af en Seniorudflugt i 2015, således
at den kommunale støtte i alt bliver 90.000 kr. til at dække de forudsete udgifter til dette
arrangement.
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter og beslutter om udvalget
kan imødekomme den indkomne ansøgning.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter den indkomne ansøgning,
herunder beslutter hvorvidt Seniorrådets seniorudflugt 2015 skal støttes med yderligere
50.000 kr.

Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hørsholm Seniorråd med et budgetforslag
på seniorudflugten for 2015.
I budgetforslaget ansøges om, at Social og Seniorudvalget støtter seniorudflugten med
yderligere 50.000 kr. ud over de 40.000 kr., som kommunen har afsat via Ældrepuljen for
2015.
Forslaget vil betyde en samlet støtte fra kommunen på 90.000 kr. i 2015.

Sagens tidligere behandling
Ansøgning om yderligere støtte til Seniorudflugt blev sidste gang behandlet af Social- og
Seniorudvalget på udvalgsmøde 22. september 2014, hvor Seniorrådet ansøgte om
ydereligere midler svarende til 25.000 kr. til at udvide udflugten. Ansøgning blev
imødekommet ved at overføre midler mellem projekter under Ældrepuljen.

Bilag
-

Foreslået budget med støtte fra kommunen ud over de afsatte 40000 budget (2015).xls
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 23-02-2015
Social- og Seniorudvalget drøftede den indkomne ansøgning.
Udvalgsformanden foreslog, at der gives 30.000 kr. til udflugten.
Forslaget kom til afstemning.
For stemte to medlemmer (C)
Imod stemte to medlemmer (A og O)
Forslaget faldt.
Thorkild Gruelund benyttede sig af initiativretten i Styrelseslovens § 11 og ønsker, at
Kommunalbestyrelsen tager stilling til ansøgningen.

Fraværende:
Ove Petersen (V)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 11 for og 6 imod (Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A), Henrik
Klitgaard (B), Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V) og Alexander Jonsbak (V))
besluttede Kommunalbestyrelsen at støtte seniorudflugten med yderligere 30.000 kr., som
finansieres indenfor egen ramme.
Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) undlod at stemme.
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16
13/19962
04.04.00A00
SFKU - ØU - KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Svend Erik Søegaard

Godkendelse til igangsættelse af
skøjtetræningshalsbyggeri
Baggrund
I budget 2014-2017 vedtog forligspartierne at afsætte 45 mio.kr, til opførelse af en ny
skøjtetræningshal. Kommunalbestyrelsen ønsker at få bekræftet fra uvildig side, at
opførelsen af skøjtetræningshallen kan gennemføres inden for de 45 mio.kr., samt at
Idrætsparken inklusiv en ny skøjtetræningshal kan drives inden for et driftsbudget, som er
1 mio.kr. højere end det nuværende driftsbudget.
Administrationen har til dette formål bestilt en redegørelse fra Bascon.
Bascon konkluderer, at anlægs budgettet kan holdes, og at Idrætsparkens driftsbudget vil
blive forøget med mindre end 1 mio.kr

Forslag
Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at beslutte, at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny
skøjtetræningshal kan igangsættes.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2014 – 2017 vedtog forligspartierne at afsætte 45 mio.kr. til anlæg af
en skøjtetræningshal, 1.000.000 kr. i 2014, 25.000.000 kr. i 2015 19.000.000 kr. i 2016.
Dette er under forudsætning af, at de afledte nettodriftsudgifter til Idrætsparken under ét
maksimalt må stige med 1.000.000 kr. fra 2017 og frem.
Skøjtetræningshallens placering har været drøftet intenst. For at opnå den største
synergieffekt, som Masterplanen af 2009 for Idrætsparken mv. også anviser, blev der i
første omgang peget på tennisarealet umiddelbart vest for skøjtehallen. Tennisarealet er
dog behæftet med klausuler frem til 2084, hvilket vanskeliggjorde forhandlingerne med
Hørsholm Rungsted Tennisklub så meget, at denne placering blev fravalgt. Derpå blev der
peget på en placering på sydsiden af skolestien, som går gennem Idrætsparken, på den
eksisterende tennis centre court. Dette forslag faldt især på grund af den ringe
synergieffekt såvel driftsmæssigt som brugsmæssigt.
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På møde den 17. december 2015 besluttede Sport-, Fritid og Kulturudvalget, at den nye
træningsskøjtehal skulle placeres parallelt med den eksisterende skøjtehal, på p-pladsen,
idet placeringen skal ses i sammenhæng med etablering af P-pladser på Centre Court.
Der er flere ting, som taler for, at placere skøjtetræningshallen på p-arealet ved siden af
den gamle hal, da det vil være muligt at drage fordel af den tydelige synergieffekt, som vil
opstå grundet interaktionen hallerne imellem. Her skal nævnes:
o De eksisterende ismaskiner vil kunne servicere begge skøjtehaller
o Mulighed for fælles energirigtigt køleanlæg
o Mulighed for, som idrætsudøver, at tilgå begge haller indendørs
o Fælles omklædningsfaciliteter
o Sammenhængende skøjtehaller.
Med afsæt i denne beslutning bestilte administrationen en redegørelse fra det rådgivende
ingeniørfirma Bascon, om det var muligt dels at anlægge skøjtetræningshallen for de
bevilligede 45 mio.kr. dels om de afledte nettodriftsudgifter i Idrætsparken under ét kunne
afholdes inden for en stigning på 1 mio.kr. årligt fra 2017 og frem.
Bascon konkluderer, at en skøjtetræningshal med banemål på 60 x 30 m og ydre mål på
ca. 65 x 35 m, opført som ”kold hal” i beton og stål, gravet ned i samme niveau som den
gamle skøjtehal og sammenbygget med denne, kan gøres inden for bevillingen på 45
mio.kr.
Når skøjtetræningshalsprojektet iværksættes skal skøjtehallernes samlede arkitektoniske
udtryk vægtes.
På driftssiden estimerer Bascon, at såfremt skøjtetræningshallen opføres som en ”kold hal”,
vil de afledte driftsudgifter ikke overstige 1. mio.kr., idet personale- og
administrationsudgifter ikke forøges.

Sagens tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen: 16. december 2013 – Frigivelse af 1 mio.kr. til udarbejdelse af
projektforslag til ny skøjtetræningshal.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: 17. december 2014 – Placering af ny skøjtetræningshal

Bilag
-

2015-02-18 Træningsskøjtehal vurdering af pris.pdf
2015-01-30 Samlet notat Anlægsudgifter og driftsudgifter v Bascon.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at beslutte, at det videre anlægsarbejde vedrørende en ny
skøjtetræningshal kan igangsættes.
V stemte imod.
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Fraværende:
Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Med stemmerne 4 for og 2 imod (Annette Wiencken (V) og Troels Moe (I)) indstillede
Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 13 for og 6 imod (Troels Moe (I), Gitte Burchard (O), Annette Wiencken
(V), Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V) og Ove Petersen (V)) godkendte
Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.
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Kommunalbestyrelsen
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Acadre sagsnr.:
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Sagsforløb:
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Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

17
14/24717
02.00.00P20
SFKU - ØU - KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Marie Kyhn

Opgradering af Idrætsparken
Baggrund
Totalrådgiveren Nova 5 er kommet frem til ét overordnet dispositionsforslag for
Idrætsparken. Dette er blevet til på baggrund af de samlede opgraderingsønsker for
Idrætsparken, samt forskellige brugermøder med klubberne, som har vurderet Nova 5’s
forslag løbende.
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget præsenteres derfor for gennemarbejdede
dispositionsforslag, som er vendt og præciseret i forhold til de relevante brugergrupper.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget principgodkender
totalrådgiveren Nova 5’s dispositionsforslag til opgraderingen af Idrætsparken, herunder
Hørsholmhallen og Skøjtehallen, se bilag.
Administrationen gør SFKU opmærksom på, at der efterfølgende muligvis vil være en videre
dialog med klubberne i forhold til at konkretisere omklædningsrum og foyerområde.

Sagsfremstilling
Nova 5 har på baggrund af opgraderingsønsker samt en nytænkning af Hørsholm– og
skøjtehallen forsøgt at fange behov og ønsker i nye tegninger af de to haller. Formålet er at
give en bedre benyttelse af Idrætsparken både for bredde- og eliteidrætten. Derudover
præsenterer Nova 5 det dispositionsforslag, som giver den mest optimale opgradering og
udvikling inden for afsatte budget.
Brugerproces
På møde den 19. januar 2015 blev Idrætsrådet samt Idrætsparkens relevante brugere
orienteret om Nova 5s udkast til dispositionsplan med lejlighed til at kommentere og
komme med nye forslag. Der var en overvejende positiv stemning over for Nova 5s forslag.
På møde den 26. januar 2015, blev først repræsentanter for skøjtehallens brugere inviteret
til dialogmøde om planerne for skøjtehallen, og dernæst blev Hørholm hallens brugere
inviteret til dialogmøde om Hørsholm hallen.
På opfordring fra især ishockey blev der den 2. februar inviteret til endnu et dialogmøde
vedrørende skøjtehallen.
Der foreligger referater fra alle møderne
Nova 5’s opgradering af skøjtehallen
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Nova 5 har i deres tegninger, peget på én tegning/model for hhv. skøjtehallen og
Hørsholmhallen, som de mener, er mest fordelagtig i forhold til både æstetik og
funktionalitet.
I skøjtehallen har det været højt prioriteret, at få opgraderet omklædningsrummene, som
pt. er så små og upraktiske, at de ikke lever op til elitens standarder, ej heller brugernes
behov.
Derudover fungerer indgangspartiet ikke optimalt, da det er svært for publikum at komme
ind, når der er kampe. Også VIP loungens funktion og størrelse har været på
tegnebrættet.
Disse udviklingspotentialer, har Nova 5 valgt at løse, ved at grave ud i kælder- og stueplan
mod nord (mod svømmehallen) således, at omklædningsrummene bliver flere og større.
VIP loungen forstørres betydeligt og gøres mere lys og åben og foyeren udvides ligeledes
med større glasparti- og indgang.
Nova 5 beskriver deres valg af udvidelse af eksisterende foyer herunder:












Overordnet bibeholdes indgangen hvor den er i dag. Dette er en
fordel i forhold til hallens disposition hvor tilskuere kommer ind
centralt i foyeren og fordeles ”ligeligt” til de to tribunelangsider.
Ved at bygge udenpå den eksisterende foyer opnås et samlet
større areal og et oplevelsesmæssigt større volumen,
sammenlignet med at placere ny foyer mod øst (mod p-arealet)
hvilket vil opdele foyeren i to afsnit.
Udvidelsens af foyeren kan foregå uafhængigt af planerne for en
ny skøjtetræningshal.
Udvidelsens vil også fungere hvis den nye træningshal ikke skulle
komme.
Placeringen af foyeren mod nord har den fordel, i forhold til
foyerudvidelsen mod øst (p-arealet), at den ikke låser det senere
udbud på skøjtetræningshallen. De bydende på den nye
træningshal er dermed mere fritstillede i forhold til den fremtidige
disponering.
Udvidelsens af foyeren kan foregå uafhængigt af planerne for den
nye skøjtetræningshal.
Facaden på en østvendt foyer vil være vanskelig at
sammenbygge med en ny hal. Man kan forestille sig, at man vil
være tvunget til at nedrive dele af foyerfacaden for at lave
sammenbygningen med træningshallen. Dette gælder også i
kælderniveau, hvor kældervæggen mod en ny træningshal skal
gennembrydes for at skaffe adgang til den nye kælder.
Endelig skal det nævnes, at da gulvniveau i ny træningshal ikke
er defineret – det behøver ikke ligge i samme niveau som
eksisterende hal - vil gulvniveauet i en østvendt foyer ikke kunne
defineres.

Nova 5 vurderer således, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udvide det eksisterende
areal mod nord.
Nova 5’s opgradering af Hørsholmhallen
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I Hørsholmhallen har etableringen af tilskuerpladser i begge sider af hallen, samt mulighed
for TV platform været et stort ønske fra basket, hvorfor det også er prioriteret i
opgraderingen. TV2 har godkendt hallen til at leve op til kravene for TV transmission.
Ud fra nuværende tidsplan regner man med, at kunne gå i gang med Hørsholmhallens
sportshal i sommeren 2015, da der er et ønske om, at få prioriteret opgraderingen af
sportshallen til TV transmission. Dog igangsættes opgraderingen først, når økonomien for
både Hørsholmhallen og Skøjtehallen er helt på plads.
I Hørsholmhallen har Nova 5 tegnet et nyt indgangsparti, som også rummer toiletfaciliteter.
Nova 5 mener, at indgangspartiet, som ligger i forlængelse af hallen ud mod
parkeringsarealet, vil give en bedre synergi mellem publikum og spillere, da indgangen
bliver mere åben. Derudover vil det give et løft til facaden.
Energirenovering
I opgraderingsbudgettet er der afsat penge til efterisolering af skøjtehallens facader, så de
lever op til de nye miljøstandarder.
Til gengæld er efterisoleringen af skøjtehallen og svømmehallens tag samt etablering af
solceller på hallerne budgetteret via Center for tekniks energirenoveringspulje.
P-pladser i Idrætsparken
I budgettet for ”Opgradering af Idrætsparken” er indeholdt 2,5 mio.kr. til renovering af parealerne i forbindelse med Idrætsparken. Administrationen har engageret et eksternt
firma til at foretage en trafikanalyse for Stadionallé med henblik på blandt andet at få
parkeringsforholdene belyst. Resultatet heraf forventes at ligge klart medio marts 2015 og
vil indgå i det kommende lokalplanarbejde.
Lokalplan
Planmæssigt er Hørsholm Idrætspark underlagt byplanvedtægt nr. 6, der beskriver, at
Idrætsparken er udlagt til offentlige rekreative formål (Idrætspark). Opgraderingen af
Idrætsparken stiller ikke krav om en lokalplan, men udelukkende en byggetilladelse
Økonomi og endelig stillingtagen
Så snart SFKU har godkendt dispositionsforslagene til opgraderingen af Idrætsparken,
sendes opgraderingen i udbud (fagentreprise). Herefter vil det være muligt at prioritere i
opgraderingen i forhold til afsatte budget.

Økonomi/personale
I Budget 2014 – 2017 blev afsat i alt 34.000.000 kr. til opgradering af Idrætsparken, med
14 mio.kr. i 2014, 10 mio.kr. i 2015 og 10 mio,kr, i 2016.
Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. april 2014 ud af de budgetterede 34.000.000
kr. frigivet 1.000.000 kr. til projektbeskrivelse og rådgiver.
Hermed søges de resterende 33.000.000 kr. til at iværksætte og færdiggøre projekterne.
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r1
r2
r3

Politikområde:
Politikområde:
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I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 63
Idrætsparken

0

0

0

0

0

0

23.000.000 10.000.000

Politikområde:

I alt

23.000.000 10.000.000

Kommunikation
Administrationen udarbejder og iværksætter en kommunikationsplan.

Bilag
-

Nova 5, DISPOSITIONSFORSLAG_print.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-02-2015
Udsat til næste møde.

Fraværende:
Jan H. Klit (C)

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 04-03-2015
·

·
·

·

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
principgodkender totalrådgiveren Nova 5’s dispositionsforslag til opgraderingen af
Idrætsparken, herunder Hørsholmhallen og Skøjtehallen, med undtagelse af fastbelægning
ved tennisbane. Beløbet overføres til brugerønsket om opgradering af skydebanen under
Idrætsbygningen.
at økonomien omkring P-pladser flyttes til projektet ”Opførelse af ny træningsskøjtehal”.
at økonomien i projekterne ”Opgradering af Idrætsparken” samt ”Opførelse af ny
skøjtetræningshal” i videst muligt omfang holdes adskilt, idet Administrationen dog skal
søge at opnå flest mulige synergieffekter mellem opgraderingen af den eksisterende
skøjtehal og etableringen af den nye skøjtetræningshal med henblik på at få mest muligt
for pengene
frigiver det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projekt ”Opgradering af
Idrætsparken”

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Kommunalbestyrelsen
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Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

18
15/1467
00.22.02P24
KB - Åben sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB
Sagsfremstilling
Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager,
der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Der var ingen spørgsmål.
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Kommunalbestyrelsen
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19
15/4213
00.17.20G01
ØU - KB - Lukket sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Anne Holmegaard

Hørsholm Vands andel i oprettelse af fælles
indkøbsselskab

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede godkendt, at det tages til efterretning, at bestyrelsen for
Hørsholm Vand ApS godkender grundlaget for etablering af et fælles indkøbsselskab
mellem virksomhederne, og at bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS herefter bemyndiger
direktøren til på vegne af selskabet at færdiggøre dokumenter til brug for stiftelse af
selskabet med henblik på endelig godkendelse heraf på den ordinære generalforsamling i
selskabet i 2015.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
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Kommunalbestyrelsen
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20
08/20060
82.02.00G10
ØU-KB - Lukket sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Anne Holmegaard

Endelig afslutning af salget af Askehavegård

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Gitte Burchard (O) undlod at stemme.
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Kommunalbestyrelsen
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21
12/20327
01.00.05P16
ØU - KB - Lukket sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Katrine Langer

Hørsholm Bymidte, salg af grund og etablering af
P-pladser m.v.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 17 for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) godkendte Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalgets indstilling.
Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
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Kommunalbestyrelsen
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22
14/22844
ØU - KB - Lukket sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Rikke Lauman Jørgensen

Ansættelse af direktør

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at ansætte Pernille
Halberg Salamon som direktør i Hørsholm Kommune.
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Kommunalbestyrelsen
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23
15/5228
81.36.05G01
Orientering af KB - Lukket sag
23.03.2015
Politik og Borgerservice
Gert Ahrentecht Jensen

Sag i Højesteret

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2015
Med stemmerne 13 for og 4 imod (Pernille Schnoor (A), Niels Lundshøj (A), Gitte Burchard
(O) og Peter Antonsen (T)) godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag.
Anne Ehrenreich (V) og Ove Petersen (V) undlod at stemme.
Forinden blev et ændringsforslag fra A, O og T om at tage Østre Landsrets dom til
efterretning forkastet med 4 stemmer for og 13 imod (Henrik Klitgaard (B), Morten Slotved
(C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Maria Hageskov (C), Henrik Peulicke (C), Esben Dyekjær
(C), Kristin Arendt (C), Otto B. Christiansen (C), Anders Vestergaard (C), Jan H. Klit (C),
Troels Moe (I), Annette Wiencken (V) og Alexander Jonsbak (V)).
Anne Ehrenreich (V) og Ove Petersen (V) undlod at stemme.
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Kommissorium
Notat om juridiske regler for § 17, stk. 4-udvalg
VS: Præsentation fra Nordvand på borgemestermødet d. 5 februar
- borgmestermøde_5_februar_2015.pptx
Kommissorium for analyse af forsyningsområdet i 6-kommune
samarbejdet
Kontrakt mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand Aps om
etablering af vådeng
Udvidelse af eksisterende vådeng - Notat af 11.11.2014
Klima ansøgning 2015-03-02.pdf
Bilag 1 Overførsler 2014-15 egen/fælles/udenfor ramme
Bilag 2 Anlægsoverførsler
Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler
Aftale om Miljømål - Klimatilpasning af Usserød Å-systemet
Bilag til Miljømålsaftale, katalog over aktiviteter
Bilag til Miljømålsaftale, omkostningsfordeling
Bilag til Miljømålsaftale, overordnet tidsplan
Notat med orinetering om status for Usserød Å Samarbejdets
organisering
Bilag 1
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 2
Bilag 1- KB - med signaturforklaring.pdf(1).pdf
Bilag 2 - KB - med signaturforklaring.pdf
Bilag 3 - KB -Pleje af arealer Kokkedal fredningen.pdf
Bilag 4 - KB - Kokkedal Golfklubs forslag til ny plejeplan.pdf
Bilag 5 - KB - Kortbilag til Kokkedal Golfklubs forslag.pdf
Bilag 6 - KB - Kopi af brev til GF formand.pdf
Bilag 1 - Høringssvar
Bilag 3 - Notat om detailhandel
Bilag 2 - Bemærkninger til høringssvar
Bilag 4 - Notat vedr parkering
Bilag 5 - Forslag til Lokalplan 154
Forslag til Vandhandleplan 2010 - 2015 -feb15
Bilag 1 Obligatoriske indikatorer 5.1.15.pdf
Høringssvar Rungsted Skole.pdf
Høringssvar Vallerødskolen.pdf
Høringssvar Hørsholm Skole.pdf
Høringssvar Usserød.pdf
kvalitetsrapport 2013-2014.pdf
DOT skema høringssvar kvalitetsrapport 2013-2014.pdf
Tidsplan af 05.12.2014
Foreslået budget med støtte fra kommunen ud over de afsatte
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40000 budget (2015).xls
2015-02-18 Træningsskøjtehal vurdering af pris.pdf
2015-01-30 Samlet notat Anlægsudgifter og driftsudgifter v
Bascon.pdf
Nova 5, DISPOSITIONSFORSLAG_print.pdf
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Kommunalbestyrelsens møde 23-03-2015

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

Anders Vestergaard (C)
Medlem

Jan H. Klit (C)
Medlem

Anne Ehrenreich (V)
Medlem

Alexander Jonsbak (V)
Medlem

Ove Petersen (V)
Medlem

Annette Wiencken (V)
Medlem

Niels Lundshøj (A)
Medlem

Pernille Schnoor (A)
Medlem

Henrik Klitgaard (B)
1. viceborgmester

Gitte Burchard (O)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem
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