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Meddelelser
Baggrund
På borgmesterens foranledning blev det konstateret, at Kommunalbestyrelsen fortsat
fordeler sig på valggrupperne A, B, C og T (13-mandsgruppen) og I, O og V (6mandsgruppen) til brug for administrationens beregning af partiernes udpegningsret af
valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til den kommende
folkeafstemning den 3. december 2015. Administrationen vil kontakte partiforeningerne
herom.
Henrik Klitgaard (B) orienterede om Hørsholm Kommunes Kulturdag den kommende lørdag
og opfordrede kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at komme forbi og deltage.
Peter Antonsen (T) tilsluttede sig opfordringen og orienterede om, at Center for Teknik vil
have en pavillon om ”Strategi 2015” på kulturdagen.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Spørgetid før KB
Baggrund
Helge Dalum spurgte til ombygningsarbejderne i Hørsholm Hallen, og borgmesteren
orienterede om status.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.

Sagsfremstilling
Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens
behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler.
Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene
stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.
Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse
Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder
For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm
Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm
Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.
Hvornår kan du spørge?
Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid
på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.
Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start,
og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt
om at stille et spørgsmål.
Hvem kan stille spørgsmål?
Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål,
skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,
Hvilke spørgsmål kan du stille?
Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke
stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.
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Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er
mulighed for en kort replik og duplik.
Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at
gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.
Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til
borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.
Besvarelse af spørgsmål
Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.
Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden
efter mødet.
Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder
angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan
offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der
ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.
Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.
Tvivl om spørgetidsreglementet
Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker
disse.
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Stedfortræder for Pernille Schnoor
Baggrund
Pernille Schnoor (A) er valgt til Folketinget for Socialdemokratiet og har meddelt, at
Socialdemokratiet ikke accepterer ”dobbeltmandat”, hvorfor Pernille Schnoor ønsker at
udtræde af Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Pernille Schnoors udtræden
af Kommunalbestyrelsen, og at Arne-Georg Stangeby indtræder i Kommunalbestyrelsen
som stedfortræder for Pernille Schnoor.
Administrationen foreslår endvidere, at Kommunalbestyrelsen godkender den oprindelige
12-mandsgruppes (A, B, C og T´s) besættelse af de ledige udvalgsposter mv. efter Pernille
Schnoors udtræden som følger:

Udvalgsposter mv.:

Ny i stedet for Pernille Schnoor:

Økonomiudvalget

Niels Lundshøj (A)

Børne- og Skoleudvalget

Alexander Jonsbak (V)

Sundhedsudvalget

Jan Klit (C)

Personlig stedfortræder i Hørsholm
Handicapråd

Niels Lundshøj (A)

Stedfortræder for Peter Antonsen (T) i
Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Niels Lundshøj (A)
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Delegeret KL

Niels Lundshøj (A)

Medlem af bestyrelsen for Rungsted
Gymnasium

Pernille Schnoor (uændret)

Personlig stedfortræder for Peter
Antonsen (T) i bestyrelsen for
Hørsholm Ridehus

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem af Udvalg til præmiering af
smukt og godt byggeri og design

Kristin Arendt (C)

Sagsfremstilling
Pernille Schnoors udtræden af Kommunalbestyrelsen
Pernille Schnoor er valgt til Folketinget for Socialdemokratiet og har meddelt, at
Socialdemokratiet ikke accepterer ”dobbeltmandat”, hvorfor Pernille Schnoor ønsker at
udtræde af Kommunalbestyrelsen.
I henhold til kommunalvalglovens § 103 kan Pernille Schnoor anmode om at blive fritaget
for sit medlemskab af Kommunalbestyrelsen, såfremt Pernille Schnoor på grund af
”varetagelse af andet offentligt hverv” har rimelig grund til at ønske sig fritaget for
medlemskabet.
Det antages i praksis, at medlemskab af Folketinget kan være ”varetagelse af andet
offentligt hverv” og dermed begrunde en fritagelse for medlemskab af
Kommunalbestyrelsen.
Det er Kommunalbestyrelsen, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt Pernille Schnoors
anmodning om fritagelse for medlemskab af Kommunalbestyrelsen skal imødekommes.
Pernille Schnoor er inhabil ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.
Stedfortræder for Pernille Schnoor
Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af Kommunalbestyrelsen, indtræder
vedkommende stedfortræder efter reglerne i kommunalvalglovens § 91 i det pågældende
medlems sted, jf. § 104.
Ifølge valgbogen er Arne-Georg Stangeby stedfortræder for Pernille Schnoor og fortsat
bosiddende i Hørsholm Kommune.
Efter styrelseslovens § 15, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvorvidt ArneGeorg Stangeby er rette stedfortræder for Pernille Schnoor og valgbar.
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Efter Kommunalbestyrelsens beslutning herom, indtræder Arne-Georg Stangeby i
Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund har borgmesteren indkaldt Arne-Georg
Stangeby til Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, jf. styrelseslovens § 15,
stk. 2.
Pernille Schnoors udvalgsposter mv.
Pernille Schnoor har følgende udvalgsposter mv., jf. det konstituerende
kommunalbestyrelsesmøde den 2. december 2013:
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Medlem af Sundhedsudvalget
Personlig stedfortræder i Hørsholm Handicapråd
Stedfortræder for Peter Antonsen (T) i Valgbestyrelsen ved kommunale valg
Delegeret KL
Medlem af bestyrelsen for Rungsted Gymnasium
Personlig stedfortræder for Peter Antonsen (T) i bestyrelsen for Hørsholm Ridehus
Medlem af Udvalg til præmiering af smukt og godt byggeri og design
I forhold til Pernille Schnoors udvalgsposter mv. gælder et krav om medlemskab af
Kommunalbestyrelsen, bortset fra posten som medlem af bestyrelsen for Rungsted
Gymnasium, og idet posten som personlig stedfortræder for medlem Niels Lundshøj (A) i
Hørsholm Handicapråd skal besættes af enten et kommunalbestyrelsesmedlem eller en
ansat i Hørsholm kommune eller en institution med driftsoverenskomst med kommunen.
Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller
lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for
kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf.
styrelseslovens § 28, stk. 1.
Det betyder, at det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende
valg og i sin tid indvalgte medlemmet, der skal besætte den ledigblevne plads. Det er i
denne forbindelse uden betydning, om en eller flere af deltagerne i den oprindelige
valggruppe har ændret politisk tilhørsforhold. Det er derfor den oprindelige 12mandsgruppe (A, B, C og T), som skal besætte de ledige poster efter Pernille Schnoors
udtræden. Pernille Schnoors stedfortræder, Arne-Georg Stangeby henregnes til den
oprindelige 12-mandsgruppe, når Kommunalbestyrelsen har godkendt Arne-Georg
Stangeby som stedfortræder for Pernille Schnoor.
I tilfælde af uenighed i valggruppen må afgørelsen træffes ved stemmeflerhed blandt
gruppens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed må afgørelsen træffes ved lodtrækning.
Valggruppen har truffet følgende beslutninger vedrørende Pernille Schnoors udvalgsposter
mv.:

Udvalgsposter mv.:

Ny i stedet for Pernille Schnoor:

Økonomiudvalget

Niels Lundshøj (A)
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Børne- og Skoleudvalget

Alexander Jonsbak (V)

Sundhedsudvalget

Jan Klit (C)

Personlig stedfortræder i Hørsholm
Handicapråd

Niels Lundshøj (A)

Stedfortræder for Peter Antonsen (T) i
Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Niels Lundshøj (A)

Delegeret KL

Niels Lundshøj (A)

Medlem af bestyrelsen for Rungsted
Gymnasium

Pernille Schnoor (uændret)

Personlig stedfortræder for Peter
Antonsen (T) i bestyrelsen for
Hørsholm Ridehus

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem af Udvalg til præmiering af
smukt og godt byggeri og design

Kristin Arendt (C)

I forhold til posten som personlig stedfortræder i Hørsholm Handicapråd bemærkes særligt,
at der ifølge konstitueringen den 2. december 2013 er tale om en personlig stedfortræder
for medlem Niels Lundshøj (A). Som det fremgår af separat dagsordenspunkt, har Niels
Lundshøj imidlertid anmodet om at blive fritaget for denne medlemspost, og valggruppen
har besluttet, at Arne-Georg Stangeby (A) skal indtræde i stedet. Niels Lundshøjs
indtræden som personlig stedfortræder er derfor betinget af, at Niels Lundshøjs udtræden
som medlem godkendes af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af det separate
dagsordenspunkt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Pernille Schnoors (A) udtræden af Kommunalbestyrelsen
og Arne-Georg Stangebys (A) indtræden i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for
Pernille Schnoor.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den oprindelige 12-mandsgruppes (A, B, C og
T´s) besættelse af de ledige udvalgsposter mv. efter Pernille Schnoors udtræden som
følger:
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Udvalgsposter mv.:

Ny i stedet for Pernille Schnoor:

Økonomiudvalget

Niels Lundshøj (A)

Børne- og Skoleudvalget

Alexander Jonsbak (V)

Sundhedsudvalget

Jan Klit (C)

Personlig stedfortræder i Hørsholm
Handicapråd

Niels Lundshøj (A)

Stedfortræder for Peter Antonsen (T) i
Valgbestyrelsen ved kommunale valg

Niels Lundshøj (A)

Delegeret KL

Niels Lundshøj (A)

Medlem af bestyrelsen for Rungsted
Gymnasium

Pernille Schnoor (uændret)

Personlig stedfortræder for Peter
Antonsen (T) i bestyrelsen for
Hørsholm Ridehus

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem af Udvalg til præmiering af
smukt og godt byggeri og design

Kristin Arendt (C)

Pernille Schnoor var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - ændringer
Baggrund
Alexander Jonsbak (V) har anmodet om at blive fritaget for sin post som medlem af
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som følge af arbejdspres.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Alexander Jonsbaks
udtræden af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Administrationen foreslår endvidere, at Kommunalbestyrelsen godkender den oprindelige 7mandsgruppes (I, O og V´s) besættelse af den ledige udvalgspost i Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget efter Alexander Jonsbaks udtræden med Arne-Georg Stangeby (A).

Sagsfremstilling
I anledning af sin indtræden i Børne- og Skoleudvalget, jf. separat dagsordenspunkt, samt
under hensyntagen til privat arbejdsbyrde har Alexander Jonsbak anmodet om at blive
fritaget for sin post som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet
arbejdspresset ellers vil blive for massivt.
I henhold til kommunalvalglovens § 103 kan Alexander Jonsbak anmode om at blive
fritaget for sit medlemskab af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, såfremt Alexander
Jonsbak på grund af ”sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv,
forretninger eller lignende” har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
Arbejdspres vurderes at være en rimelig grund til at imødekomme en anmodning om
fritagelse.
Det er Kommunalbestyrelsen, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt Alexander Jonsbaks
anmodning om fritagelse for medlemskab af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal
imødekommes.
Alexander Jonsbak er inhabil ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.
Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller
lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for
kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf.
styrelseslovens § 28, stk. 1. Det betyder, at det er den gruppe, der anmeldte sig som
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valggruppe ved det pågældende valg og i sin tid indvalgte medlemmet, der skal besætte
den ledigblevne plads. Det er i denne forbindelse uden betydning, om en eller flere af
deltagerne i den oprindelige valggruppe har ændret politisk tilhørsforhold. Det er derfor den
oprindelige 7-mandsgruppe (I, O og V), som skal besætte den ledige post efter Alexander
Jonsbaks udtræden.
I tilfælde af uenighed i valggruppen må afgørelsen træffes ved stemmeflerhed blandt
gruppens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed må afgørelsen træffes ved lodtrækning.
Valggruppen har besluttet, at Arne-Georg Stangeby (A) indtræder i Alexander Jonsbaks
sted i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Alexander Jonsbaks (V) udtræden af Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den oprindelige 7-mandsgruppes (I, O og V´s)
besættelse af den ledige udvalgspost i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter Alexander
Jonsbaks udtræden med Arne-Georg Stangeby (A).
Alexander Jonsbak var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Social- og Seniorudvalget, § 17, stk. 4-udvalget
vedrørende boligplacering af flygtninge samt
Hørsholm Handicapråd - ændringer
Baggrund
Niels Lundshøj (A) har anmodet om at blive fritaget for sine poster som medlem af Socialog Seniorudvalget, som medlem af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af
flygtninge og som medlem af Hørsholm Handicapråd som følge af arbejdspres.

Forslag
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender Niels Lundshøjs udtræden af
Social- og Seniorudvalget, af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge
og af Hørsholm Handicapråd.
Administrationen foreslår endvidere, at Kommunalbestyrelsen godkender den oprindelige
12-mandsgruppes (A, B, C og T´s) besættelse af den ledige udvalgspost i Social- og
Seniorudvalget efter Niels Lundshøjs udtræden med Arne-Georg Stangeby (A), og gruppens
besættelse af den ledige post som medlem af Hørsholm Handicapråd efter Niels Lundshøjs
udtræden med Arne-Georg Stangeby.
Administrationen foreslår endelig, at Kommunalbestyrelsen godkender Socialdemokratiets
besættelse af den ledige udvalgspost i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af
flygtninge med Arne-Georg Stangeby.

Sagsfremstilling
I anledning af sin indtræden i Økonomiudvalget, jf. separat dagsordenspunkt, og i
anledning af sit valg som formand for Sundhedsudvalget på udvalgets ekstraordinære
møde den 22. august 2015, samt under hensyntagen til privat arbejdsbyrde har Niels
Lundshøj anmodet om at blive fritaget for sine poster som medlem af Social- og
Seniorudvalget, som medlem af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af
flygtninge og som medlem af Hørsholm Handicapråd, idet arbejdspresset ellers vil blive for
massivt.
I henhold til kommunalvalglovens § 103 kan Niels Lundshøj anmode om at blive fritaget for
sit medlemskab af Social- og Seniorudvalget, af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende
boligplacering af flygtninge og af Hørsholm Handicapråd, såfremt Niels Lundshøj på grund
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af ”sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende”
har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskaberne.
Arbejdspres vurderes at være en rimelig grund til at imødekomme en anmodning om
fritagelse.
Det er Kommunalbestyrelsen, som skal træffe afgørelse om, hvorvidt Niels Lundshøjs
anmodning om fritagelse for medlemskab af Social- og Seniorudvalget, af § 17, stk. 4udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge og af Hørsholm Handicapråd skal
imødekommes.
Niels Lundshøj er inhabil ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.
Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller
lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for
kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf.
styrelseslovens § 28, stk. 1. Det betyder, at det er den gruppe, der anmeldte sig som
valggruppe ved det pågældende valg og i sin tid indvalgte medlemmet, der skal besætte
den ledigblevne plads. Det er i denne forbindelse uden betydning, om en eller flere af
deltagerne i den oprindelige valggruppe har ændret politisk tilhørsforhold. Det er derfor den
oprindelige 12-mandsgruppe (A, B, C og T), som skal besætte de ledige poster efter Niels
Lundshøjs udtræden af Social- og Seniorudvalget og af Hørsholm Handicapråd.
I tilfælde af uenighed i valggruppen må afgørelsen træffes ved stemmeflerhed blandt
gruppens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed må afgørelsen træffes ved lodtrækning.
Valggruppen har besluttet, at Arne-Georg Stangeby (A) indtræder i Niels Lundshøjs sted i
Social- og Seniorudvalget, og at Arne-Georg Stangeby indtræder i Niels Lundshøjs sted i
Hørsholm Handicapråd.
I forhold til Hørsholm Handicapråd bemærkes særligt, at Niels Lundshøj i henhold til
separat dagsordenspunkt er indtrådt som personlig stedfortræder for medlem Arne-Georg
Stangeby.
I forhold til § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge følger det af
Kommunalbestyrelsens enstemmige beslutning den 23. marts 2015, at udvalget nedsættes
med 1 medlem fra hvert parti i Kommunalbestyrelsen, dog således at Det Konservative
Folkeparti skal have 2 medlemmer i udvalget. På denne baggrund har Socialdemokratiet
besluttet, at Arne-Georg Stangeby indtræder i Niels Lundshøjs sted i § 17, stk. 4-udvalget
vedrørende boligplacering af flygtninge.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Niels Lundshøjs (A) udtræden af Social- og
Seniorudvalget, af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge og af
Hørsholm Handicapråd.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere den oprindelige 12-mandsgruppes (A, B, C og
T´s) besættelse af den ledige udvalgspost i Social- og Seniorudvalget efter Niels Lundshøjs
udtræden med Arne-Georg Stangeby (A), og gruppens besættelse af den ledige post som
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medlem af Hørsholm Handicapråd efter Niels Lundshøjs udtræden med Arne-Georg
Stangeby.
Kommunalbestyrelsen godkendte endelig Socialdemokratiets besættelse af den ledige
udvalgspost i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge med Arne-Georg
Stangeby.
Niels Lundshøj var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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6
15/9269
09.08.00P22
KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Christian Buch Sørensen

Ændring af KB-beslutning om henvendelse
vedrørende skifergas
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2015 at rette henvendelse til den
nyvalgte miljøminister efter folketingsvalget den 18. juni 2015 med opfordring til at stoppe
planerne om efterforskning af skifergas på Sjælland. Da Total efterfølgende har indstillet
efterforskningen i Nordsjælland og har tilbageleveret licensen hertil, skal
Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om denne beslutning skal ændres.

Forslag
Administrationen foreslår på det foreliggende grundlag, at Kommunalbestyrelsen
henlægger sagen og dermed ikke retter henvendelse til ministeren (nu miljø- og
fødevareminister Eva Kjer Hansen) som besluttet den 1. juni 2015.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2015 at rette henvendelse til miljøministeren
efter folketingsvalget den 18. juni 2015 (nu miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen)
med opfordring til at stoppe planerne om efterforskning af skifergas på Sjælland.
Efterfølgende har Total E & P Danmark, som stod for efterforskningen, konkluderet, at
undergrunden i efterforskningsområdet i Nordsjælland ikke har de nødvendige egenskaber
til en økonomisk rentabel skifergasproduktion. Total har derfor pr. 1. juli 2015
tilbageleveret efterforskningslicensen til de danske myndigheder.
Det foreslås på den baggrund, at kommunalbestyrelsen alligevel ikke retter henvendelse til
ministeren som besluttet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C)deltog ikke i
mødet.
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7
15/15073
00.01.00A00
ØU->KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jacob Jørgensen

Halvårsregnskab 2015
Baggrund
Alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab, som skal drøftes og godkendes i
kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af det kommende års budget.
På baggrund af forbrug opgjort per 30. juni 2015 er det samlede billede, at Hørsholm
Kommune for 2015 forventer et årsregnskab på driftsvirksomheden der afspejler det
vedtagne budget. En stor del af anlægsbudgettet er i løbet af 2015 blevet omplaceret til
2016, hvilket påvirker forventningerne på de berørte områder.
Halvårsregnskabet udgør et overordnet, foreløbigt overblik over den økonomiske status.
Den egentlige gennemgang af økonomien vil blive fremlagt på Budgetopfølgning 3 den 17.
september i Økonomiudvalget og 28. september i Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen foreslår at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at
halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling
Nedenfor gennemgås halvårsregnskabet på drifts- og anlægssiden, hvor den overordnede
regnskabsopgørelse kan ses i bilag 1.
Drift
Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed er per 30. juni 2015 opgjort til 50,8 mio. kr. For året som helhed forventes nettodriftsudgifter på 1.354,5 mio. kr., hvilket
afspejler det vedtagne budget.
Administrationen forventede ved Budgetopfølgning 2 i juni 2015, at Hørsholm overholder
budgettet på servicerammen. Dette er fortsat administrationens vurdering.
Den økonomiske status gennemgås yderligere i Budgetopfølgning 3, der behandles af
Økonomiudvalget den 17. september og Kommunalbestyrelsen den 28. september.
Anlæg
På anlægssiden er der per 30. juni 2015 opgjort anlægsudgifter for netto 9,9 mio. kr. Der
forventes anlægsudgifter i 2015 for netto 64,5 mio. kr.
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Økonomi/personale
Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Kommunikation
Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Bilag
-

Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2015.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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8
15/2777
06.11.00G00
mpu-øu-kb - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Tina Weile

Vedtagelse af Hørsholm Kommunes
Vandhandleplan 2009-2015
Baggrund
Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 har været i offentlig høring fra
27. marts – 27. maj 2015.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen
- at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling
Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 har været i offentlig høring fra
27. marts – 27. maj 2015.
Handleplanen redegør for, hvordan Vandplan 2009-2015 for vandområde nr. 2.3 Øresund
Vanddistrikt Sjælland og dens indsatsprogram vil blive realiseret indenfor Hørsholm
Kommunes geografiske område.
Der er modtaget et høringssvar fra Naturstyrelsen, der ønsker at Vandhandleplanen skal
indeholde et kort, der viser hvor der skal ske en indsats overfor ejendomme i det åbne
land, hvor der skal ske en reduktion af kvælstof og fosfor fra private spildevandsanlæg.
Dette kort er efterfølgende lavet og indsat i planen.
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
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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
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
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
Forslag til Kommunal Vandhandleplan
MPU 26. februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Acadre 15/2777
ØU 11/02/2015
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KB 23/03/2015

Bilag
-

Vandhandleplan 2009 - 2015

Noter til bilag
Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015
vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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9
15/8762
00.16.02P00
MPU-ØU-KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Niels-Peter Nimb

Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet
Baggrund
Hørsholm Kommune har arbejdet målrettet med klima siden kommunalbestyrelsens
vedtagelse af Klimapolitik 2009 i december 2009. I indeværende redegøres der i hovedtræk
for klimaarbejdet i perioden 2009-2014, herunder evalueres CO2-reduktionsmål for
kommunen som virksomhed. På baggrund heraf vurderes det, om der skal foretages en
justering af klimapolitikken og det fremtidige klimarbejde.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen:
At tage orienteringen om klimaarbejdet 2009-2014 til efterretning.
At godkende de overordnede principper til en justeret klimapolitik.
At der i den videre budgetlægning for 2016 indgår et nyt mål om at afsætte
200.000 kr. til initiativer for reduktion af CO2-udledningen fra boliger og
virksomheder.

Sagsfremstilling
Indledning
I perioden 2009-2014 har kommunen arbejdet med klima med udgangspunkt i Klimapolitik
2009 og klimatilpasningsstrategien fra 2009 samt den lovpåkrævede Klimatilpasningsplan
fra 2014.
Arbejdet med klima omfatter både såkaldt klimaforebyggelse og klimatilpasning, der hhv.
vedrører det at modvirke de fremtidige klimaændringer ved at reducere udledningen af
drivhusgasser og tilpasse kommunens bygningsmasse, infrastruktur, natur mv. til
ændringerne i form af bl.a. ekstremregn og stormflod.
Klimaarbejdet 2009-2014
D. 21. december 2009 blev Klimapolitik 2009 vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Klimapolitikken indeholder en række visioner, målsætninger og mulige aktiviteter. De
væsentligste mål, der blev defineret i forbindelse med klimapolitikken, kan fordeles på
kommunen som geografisk område og på kommunen som virksomhed, som nedenfor.
Kommunen som geografisk område vil:
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·

På sigt være CO2-neutral,

·

Reducere CO2-udledningen med 20 % i 2020 i forhold til 2009,

·

Fremme kollektiv og alternativ energiforsyning, hvor det er
samfundsøkonomisk mest rentabelt,

·

Fordoble af antallet af cykelture frem til 2018 i forhold til 2008.

·

Anvende håndtering af regnvand aktivt i klimatilpasningen,

·

Inddrage naturområder og grønne områder i håndteringen af klimaeffekterne
og styrke og forberede naturen til klimaændringerne.

Kommunen som virksomhed vil:
·

Reducere CO2 udledningen med 2 % per år i perioden 2010-2011 og 4 % per
år i 2012-2014 for kommunen som virksomhed i henhold til
Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

·

Reducere elforbruget med 2 % årligt i perioden 2008-2010 i forhold til 2006
for kommunen som virksomhed i henhold til Kurveknækkeraftale med
Elsparefonden.

En række af klimapolitikkens aktiviteter er nu gennemført.
Allerede før det blev lovpligtigt for kommunerne at udarbejde planer for klimatilpasning
vedtog kommunalbestyrelsen en strategi for klimatilpasning af kommunen. Kommunens
såkaldte klimatilpasningsstrategi blev vedtaget i december 2009 i forbindelse med
klimapolitikken og omfatter en beskrivelse af klimaforandringernes lokale konsekvenser og
mulige handlinger for at tilpasse kommunen til klimaforandringerne inden for en række
områder og sektorer: Kysten, kloakforsyning, bygninger og veje, vandforsyning,
energiforsyning, natur, land- og skovbrug, sundhed og beredskab.
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25. august 2014 kommunens klimatilpasningsplan,
hvormed der blev udpeget 13 specifikke risikoområder. Det er i disse områder, der er størst
risiko for skadesvoldende oversvømmelser, og som der skal arbejdes videre med i
samarbejde med borgere, interesseorganisationer og forsyningsselskaber.
En væsentlig del af kommunens aktivitet i forbindelse med tilpasning til
klimaforandringerne arbejdes der med i regi af det tværkommunale projekt Usserød Å.
Projektet gennemføres i perioden 2012-2016 i samarbejde med Fredensborg og Rudersdal
kommuner samt kommunernes forsyningsselskaber – Hørsholm Vand, Fredensborg
Forsyning og Forsyningen Allerød Rudersdal.
Alt i alt har administrationen nu en solid viden om, hvilke områder der skal udvikles de
bedst mulige løsninger for i samarbejde med borgere, nabokommuner,
interesseorganisationer og Hørsholm Vand.
Den klimaforebyggende indsats har været centreret omkring kommunen som virksomhed,
herunder særligt på reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger gennem
energirenovering. De konkrete indsatser har bl.a. taget udgangspunkt i den lovpligtige
energimærkning, som kommunen fik udført i 2009, og energirenoveringen er så vidt muligt
kombineret med forestående vedligeholdelsesopgaver for at minimere omkostningerne.
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Selve indsatsen blev vedtaget d. 26. april 2010 i form af en omfattende plan for
energiinvesteringer i kommunens ejendomme.
I perioden 2009-2014 har kommunen på den baggrund investeret i alt 76 mio. kr. i
energirenovering af egne bygninger og etablering af vedvarende energi – især
solcelleanlæg. Indsatsen skal fremhæves for at have været økonomisk fordelagtig, da der
er opnået store besparelser på driften som følge af et reduceret energiforbrug.
I perioden 2009-2014 har kommunen på den baggrund investeret i alt 76 mio. kr. i
energirenovering af egne bygninger og etablering af vedvarende energi – især
solcelleanlæg. Indsatsen skal fremhæves for at have været økonomisk fordelagtig, da der
er opnået store besparelser på driften som følge af et reduceret energiforbrug. Som
eksempel kan nævnes at Hørsholm Kommune i 2010 og 2011 investerede 36 mio. kr.,
hvilket resulterede i konkrete driftsbesparelser på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Det har ikke været
muligt at finde driftsbesparelsestal for alle de 76 mio. kr.
I tråd med ovennævnte beslutning om energiinvesteringer i kommunens ejendomme
udarbejdede administrationen en vision om en CO2-neutral Hørsholm Idrætspark. Visionen
blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2010. Hørsholm Idrætspark,
herunder skøjtehallen og svømmehallen, er netop et eksempel på én af kommunens
ejendomme, der har gennemgået en omfattende energirenovering, hvorved der er opnået
en årlig driftsbesparelse på ca. 35 %. Indsatsen har dertil reduceret det klimamæssige
fodaftryk for kommunen som virksomhed via betydelige CO 2-reduktioner. Et andet konkret
eksempel er Danmarks første CO2-neutrale og energiproducerende børneinstitution,
Solhuset, som er et flagskib for kommunens klimaforebyggende indsats.
CO2-regnskab og evaluering af målsætninger
Der kan sondres mellem to forskellige typer CO2-regnskaber til evaluering og monitorering
af den kommunale klimaforebyggende indsats. Ét regnskab for kommunens som
virksomhed og ét for kommunen som geografisk område. Mens førstnævnte primært
omfatter energiforbruget i kommunens bygninger og den deraf følgende
drivhusgasudledning, så omfatter regnskabet for kommunen som geografisk område bl.a.
også borgere og virksomheders energiforbrug samt pendlingen på Helsingørmotorvejen.
Kommunen indgik i januar 2010 en Klimakommuneaftale med Danmarks
Naturfredningsforening (DN). For at evaluere udviklingen er der årligt fra 2011 udarbejdet
CO2-regnskaber for kommunen som virksomhed ud fra et identisk regnskabsprincip. I
tabellen nedenfor fremgår de årlige reduktionsmål og den realiserede reduktion for
kommunen som virksomhed.
Periode Målsætning

Realiseret

2011

2,0 %

2,8 %

2012

2,0 %

5,7 %

2013

4,0 %

4,1 %

3,7 %
2014
4,0 %
Tabel 1: CO2-reduktionsmål i henhold til Klimakommuneaftale og realiseret udvikling.
Kommunen har således imødekommet sine CO2-reduktionsmål og overopfyldt den årlige
målsætning for kommunen som virksomhed i 2011, 2012 og 2013. Målet om en 4 %
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reduktion i 2014 er dog ikke helt nået, men samlet set er der foretaget en reduktion på
16,3 % mod et samlet mål på 12 %.
De faktiske CO2-reduktioner har været højere. Jf. DN’s krav er det alene tilladt at medregne
ændringerne som følge af kommunens aktiviteter/indsats, mens eksempelvis en grønnere
national elforsyning eller regional fjernvarmeforsyning ikke kan medregnes.
Det skal bemærkes, at efter administrationen har kvalitetstjekket data, har det vist sig, at
der er nogle metodemæssige spørgsmål vedrørende indberetning af data fra Hørsholm
Vand, der til fremadrettede regnskaber skal afklares. Det vurderes umiddelbart ikke at
have væsentlig konsekvenser for ovenstående realiserede reduktioner.
Drivhusgasudledningen, repræsenteret ved den væsentligste drivhusgas kuldioxid (CO 2),
androg i 2010 for kommunen som geografisk område ca. 183.000 tons, hvoraf kommunen
som virksomhed bidrog med ca. 5 %. Den planlagte kortlægning af CO2-udledningen for
2014 for kommunen som geografisk område er forsinket pga. igangværende opdatering af
KL og Klima-, energi- og bygningsministeriets CO2-beregner, som benyttes i kommunens
opgørelser.
Det fremtidige klimaarbejde og oplæg til justeret klimapolitik
Såfremt kommunen skal imødekomme klimapolitikkens målsætning om en 20 % reduktion
i 2020 i forhold til 2009, vurderer administrationen, at indsatsen også i højere grad skal
omfatte tiltag i det geografiske område – udover kommunen som virksomhed – i
samarbejde med borgere, virksomheder og forsyningsselskaber. Dette skal ses i lyset af, at
kommunen som virksomhed bidrager med de førnævnte ca. 5 %.
Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til overordnede principper for en justeret
klimapolitik. Principperne dækker over, hvad vi som kommune vil, og hvordan vi ønsker at
arbejde med klima:
·
Tage ansvar i forhold til nationale målsætninger og internationale forpligtelser
om at forebygge klimaforandringerne og tilpasse vores kommune til
klimaændringerne.
·
”Feje for egen dør” og fortsat være det gode eksempel for borgere og
virksomheder.
·
Samarbejde med lokale interessenter, nabokommuner og regionale aktører og på tværs af forvaltningen - om at integrere klimahensyn.
·
Kommunikere og vejlede til gavn for borgere og virksomheder.
På baggrund af principperne anbefaler administrationen, at der internt og eksternt gås i
dialog med relevante interessenter om at videreudvikle og konkretisere klimaarbejdet.
Administrationen anbefaler dog, at kommunen opstiller mål om, at CO 2-udledningen med
udgangspunkt i det geografiske område – ud over den eksisterende målsætning - reduceres
med yderligere 10 % i perioden 2020-2035 og endnu 10 % i perioden 2035-2050. På den
måde vil kommunen fortsat tage ansvar med en langsigtet målsætning, der er i
overensstemmelse med nationale og internationale mål samt anbefalinger fra FN’s
Klimapanel om en 80-95 % drivhusgasreduktion i 2050 i forhold til 1990.
Administrationen anbefaler, at ovennævnte målsætninger erstatter målsætningen fra
Klimapolitik 2009 om på sigt at være en CO2-neutral kommune, da det ikke anses for et
realistisk mål. Ligeledes foreslås basisåret for den eksisterende målsætning om 20 %
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reduktion i 2020 ændret fra 2009 til 2010, idet der ikke foreligger data for det nuværende
basisår 2009, men alene for 2010.
I forbindelse med initiativer inden for det geografiske område anbefaler administrationen,
at der afsættes 200.000 kr. Administrationen vurderer, at midlerne med fordel kan
anvendes på at medvirke til at reducere CO2-udledningen for kommunens borgere og
virksomheder. Fx et arrangement om med vejledning og information om udfasning af
oliefyr og et tværkommunalt tiltag i regi af Norfors Klimapanel om energirenovering i
private boliger, hvor den energispareforpligtelse, som selskabet fra nationalt hold er pålagt,
sættes aktivt i spil lokalt.
Det er netop inden for disse to områder kommunen har været et godt eksempel og ”fejet
for egen dør”, og som har et stort potentiale til at imødekomme kommunens målsætning
for det geografiske område. Ydermere er det et område, hvor kommunen dels ad
frivillighedens vej kan medvirke til øget grøn vækst og dels yde en god service for borgere
og virksomheder, der har mulighed for at spare penge.
Ligeledes vurderer administrationen, at der med fordel kan iværksættes adfærdsmæssige
klimatiltag. Eksempelvis kan initiativer på kommunens folkeskoler styrke
opmærksomheden på området og kommunens indsats. Der kunne fx afholdes et kursus for
lærerne, som forberedelse på at gennemføre undervisning i lav-selv-solceller med eleverne
og i forlængelse heraf afholdelse af ”elbils-event”, hvor der bygges en række mini-elbiler og
laves bil-race. Eventen kunne eksempelvis være en præmie i forbindelse med en
klimamæssig adfærdskampagne med et element af konkurrence skolerne i mellem.
Som opfølgning på oplæg til overordnede principper for kommunens klimapolitik vil
administrationen arbejde videre med anbefalinger til det fremadrettede klimaarbejde,
herunder fremtidig handleplan og nye samarbejder, med henblik på at konkretisere
klimapolitikkens principper. Dertil en egentlig klimapolitik.
Der vil blive redegjort for status på indfrielsen af målsætningen på 20 % CO2-reduktion i
2020, når der foreligger en opgørelse for 2014. Mht. samarbejde vil administrationen bl.a.
specifikt redegøre for mulighederne inden for følgende samarbejder:
·
En ny klimakommuneaftale med DN,
·
Certificering som grøn transport kommune,
·
Nordsjællands energisamarbejde,
·
Energisparesekretariat for Region Hovedstaden.

Økonomi/personale
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at tage orienteringen til
efterretning. De økonomiske konsekvenser af en godkendelse af de overordnede principper
til en justeret klimapolitik er ikke vurderet. Årsagen er, at principperne først skal udmøntes
en justeret klimapolitik og dernæst i konkrete handlinger og projekter, der kræver særskilt
politisk behandling.
Dog anbefales det, at der i budgettet for 2016 afsættes 200.000 kr. til initiativer for
reduktion af CO2-udledningen for boliger og virksomheder.
Det skal bemærkes, at oplægget til de overordnede principper indeholder en målsætning
om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2035 og 2050. Såfremt Hørsholm
Kommune ønsker at tage ansvar og indfri disse målsætninger, er det afgørende, at man
politisk er indstillet på at tilføre området midler til de nødvendige projekter.
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Sagens tidligere behandling
MPU 25.11.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik
ØU 10.12.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik
KB 21.12.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik

Bilag
-

VS: Klimaaftale Hørsholm - KK-Hørsholm.pdf
CO2-regnskab2013.pdf
Oplaeg til principper og maelsaetninger til en justeret klimapolitik.docx
Notat vedr. klimaarbejdet i 2009-2014.docx
CO2-regnskab 2014 Hørsholm Kommune som virksomhed FINAL.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015
Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
-

At tage orienteringen om klimaarbejdet 2009-2014 til efterretning.
At godkende de overordnede principper til en justeret klimapolitik.
At der i den videre budgetlægning for 2016 indgår et nyt mål om at afsætte
200.000 kr. til klimainitiativer, idet de konkrete projekter fremlægges til politisk
godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Kommunalbestyrelsen
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

10
15/9042
82.20.00P20
MPU - ØU - KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Bent Andersen

Gutfeldtsvej 2-6, Energirenovering af varmecentral
og fjernvarmeforsyning
Baggrund
I budgettet for 2015 er der afsat 7.093.000 kr. til lånefinansieret energirenovering af de
kommunale bygninger 2013-2016.
Ejendommen Gutfeldsvej 2-6, der er ejet af Hørsholm Kommune, gennemgår fortiden en
stor energirenovering af tag, facade og vinduer. I den forbindelse ønskes varmecentralen
ombygget.

Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget over Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse godkender



At der frigives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udskiftning
af varmecentral og etablering af fjernvarme, finansieret af det
afsatte rådighedsbeløb til Energirenovering af de kommunale
bygninger 2013-2016.

Sagsfremstilling
Gutfeldshave 2-6, som anvendes af værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero, er ved
at blive renoveret.
I den forbindelse ønskes hele varmecentralen ombygget, med ny varme styrings anlæg
CTS, som tilsluttes Kommunens hovedstation. Opvarmningen af ejendommen ændres fra
gas til fjernvarme. Alle komponenter ventiler og pumper udskiftes samt der etableres et nyt
opvarmnings anlæg for varmt brusvand.
Den samlede renovering indgår som en del af de støtteberettigede projekter under ELENA,
som er låneberettiget.

Økonomi/personale
Anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger udgør samlet set 35,9
mio. kr. i perioden 2013-2017. Det akkumulerede budget udgør 9.640.000 kr. hvoraf der
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tidligere er frigivet 6.540.000 kr. til Sophielund aktivitetscenter og udskiftning af vinduer og
dørpartier på henholdsvis Rungsted Skole og Vallerødskolen.
Der søges nu frigivet 1.200.000 kr. til renovering af varmecentral og fjernvarmeforsyning
Gutfeldtsvej 2-6.
Der søges sideløbende hermed frigivet 1,1 mio. kr. til udskiftning af vinduer i
småbørnsfløjen på Rungsted Skole.
Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 8.840.000 kr.
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e 2015
r1
r2
r3

Politikområde:
Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 13
011123
Energirenovering af de
kommunale bygninger

0

Anlæg

0

0

0

0

0

0

1.200.000

Politikområde:

I alt

1.200.000

Sagens tidligere behandling
KB 28.04.2014
KB 29.09.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015
Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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11
11/21624
00.01.00S05
MPU, ØU, KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Stig Nielsen

Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af
Bloustrødboligerne
Baggrund
Arbejdet med vedligeholdelse af Bloustrødboligernes klimaskærm, døre, vinduer m.v.
videreføres i 2015.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse anbefaler,



At der frigives en anlægsbevilling på 416.200 kr. finansieret af
det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af
Bloustrødboligerne

Sagsfremstilling
Bloustrødboligerne består af 13 lejeboliger, som ejes af Hørsholm Kommune. Derudover er
der 7 lejeboliger beliggende på Moldrupvej, Lundevej og Stampevej, som betragtes som en
del af Bloustrødboligerne. Boligerne er nedslidte og trænger til en delvis udvendig
renovering. Der er behov for at udskifte de dårlige døre og vinduer samt udbedre revner i
murværk og fuger. Tag og skorsten skal samtidig efterses for skader. Arbejdet blev
påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i 2015 inden for den samlede afsatte ramme på i
alt 1,6 mio. kr.
Renoveringen foretages løbende, under størst mulig hensyntagen til ejendommenes
beboere.

Økonomi/personale
I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 416.200 kr. som søges
frigivet. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 1.634.700 kr.
Bevillingsskema
Beløb
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Tillægsbevilling

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

Politikområde:
Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 011789
Vedligeholdelse af
Bloustrødboligerne

0

Anlæg

0

0

0

0

0

0

416.200

Politikområde:

I alt

416.200

Sagens tidligere behandling
KB 19.12.2011
KB 08.03.2013
KB 26.05.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015
Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Kommunalbestyrelsen
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Sagsforløb:
Mødedato:
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Sagsbehandler:

12
15/10125
82.09.01P20
MPU, ØU, KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Torben Rasmussen

Energirenovering Rungsted Skole - frigivelse af
rådighedsbeløb
Baggrund
I budgettet for 2015 er der afsat 7.093.000 kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i
kommunens bygninger.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse godkender,



At der frigives 1.100.000 kr. til udskiftning af vinduer i
”småbørnsfløjen” Rungsted Skole, finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger
2013-2016.

Sagsfremstilling
I Småbørnsfløjens sydvendte facader er vinduespartierne uden energiglas.
De nederste vinduer har brystningspartier med kun lidt varme isolering. Vinduerne
udskiftes til nye vinduer med 3 lag glas og nye brystningspartier, som udføres i samme
arkitekttur som de eksisterende. Det forventes at tilbagebetalingstiden vil være ca. 15 år.

Økonomi/personale
Anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger udgør samlet set 35,9
mio. kr. i perioden 2013-2017. Det akkumulerede budget udgør 9.640.000 kr. hvoraf der
tidligere er frigivet 6.540.000 kr. til Sophielund aktivitetscenter og udskiftning af vinduer og
dørpartier på henholdsvis Rungsted Skole og Vallerødskolen.
Der søges nu frigivet 1.100.000 kr. til udskiftning af vinduer i småbørnsfløjen på Rungsted
Skole.
Der søges sideløbende om frigivelse af 1,2 mio. kr. til udskiftning af varmecentral
Guteldtsvej 2-6, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.840.000 kr.
Bevillingsskema
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Beløb
Tillægsbevilling

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

Politikområde:
Politikområde:

I alt
Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 011123
Energirenovering i de
kommunale bygninger

0

Anlæg

0

0

0

0

0

0

1.100.000

Politikområde:

I alt

1.100.000

Sagens tidligere behandling
KB 28.04.2014
KB 29.09.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015
Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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Kommunalbestyrelsen
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Sagsbehandler:

13
14/12547
00.32.00Ø00
BSU - ØU - KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"
Baggrund
Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2012-2015

Forslag
Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling
I budget 2012-2015 blev der afsat kvalitetsfondsmidler til projekter på Børne- og
Skoleudvalgets område. Dette anlægsregnskab vedrører de arbejder der har været på
politikområde 30 Institutioner for børn og unge.
En del af Hørsholm Kommunes andel af de statslige kvalitetsfondsmidler er anvendt til
projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. På dagtilbudsområdet er midlerne
hovedsageligt anvendt til flere forskellige mindre og nødvendige anlægsarbejder og
etablering af gulvvarme i 3 institutioner. Herudover er der givet puljemidler til decentral
anvendelse i daginstitutionerne. De er anvendt til gulvvarme i 4 vuggestuegrupper, ny
belysning i 3 institutioner og ovenlysvindue i 1 institution. Nogle af pujlemidlerne er
efterfølgende overflyttet til andre tværgående anlægsager (Kvalitetsfondsmidler 2013-2016
og etablering af modtagerkøkkener), som bedre dækker de fælles anlægsbehov. Se
anlægsregnskabet i bilag 1
Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 18. maj 2015.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling
Sagen har tidligere være behandlet i Kommunalbestyrelsen den:
19. december 2011
18. juni 2014

Bilag
-

Bilag 1 - Anlægsregnskab
Bilag 2 - Revisionserklæring
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-06-2015
Børne- og Skoleudvalget godkendte anlægsregnskabet overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Otto B. Christiansen (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015
Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.
Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.
Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-08-2015
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.
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14
15/1467
00.22.02P24
KB - Åben sag
31.08.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB
Baggrund
Der var ingen spørgsmål.
Nadja Maria Hageskov (C), Otto B. Christiansen (C) og Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i
mødet.

Sagsfremstilling
Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager,
der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.
7
8
9
9

Tilgang Titel

Refnr.

Åben
Åben
Åben
Åben

2009125
1979449
1974978
1974927

9

Åben

9

Åben

9

Åben

13
13

Åben
Åben

Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2015.pdf
Vandhandleplan 2009 - 2015
VS: Klimaaftale Hørsholm - KK-Hørsholm.pdf
CO2-regnskab2013.pdf
Oplaeg til principper og maelsaetninger til en justeret
klimapolitik.docx
Notat vedr. klimaarbejdet i 2009-2014.docx
CO2-regnskab 2014 Hørsholm Kommune som virksomhed
FINAL.pdf
Bilag 1 - Anlægsregnskab
Bilag 2 - Revisionserklæring

Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-08-2015

1974923
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Kommunalbestyrelsens møde 31-08-2015

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

Henrik Klitgaard (B)
1. viceborgmester

Gitte Burchard (O)
Medlem

Troels Moe (I)
Medlem

Peter Antonsen (T)
Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)
Medlem
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______________________________________________
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______________________________________________
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