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Meddelelser

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
·

Der vil bliver afholdt informationsmøde om renovering af parkeringspladsen vest
for Hovedgaden d. 6. april kl 17.



Udvalget bad administrationen om at forberede sag om de
midlertidige parkeringspladser etableret i forbindelse med
renovering af Hovedgaden.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Orientering fra Hørsholm Vand
Baggrund
I henhold til Miljø og Planlægningsudvalget beslutning, får udvalget 2 gange årligt en
orientering fra Hørsholm Vand.

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

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Almene familieboliger på Møllehusgrunden - valg af
dispositionsforslag og købstilbud
Baggrund
Hørsholm Kommune har modtaget dispositionsforslag og købstilbud fra 2
almene boligorganisationer, som forelægges med henblik på valg af
dispositionsforslag og købstilbud.

Forslag
Administrationen indstiller godkendt:
1.

At administrationen indleder forhandlinger med Boligselskabet DFB, c/o Domea, om
boligselskabets dispositionsforslag vedrørende 32 almene familieboliger på
Møllehusgrunden med henblik på boligselskabets realisering af projektet, idet
dispositionsforslaget inden fremsendelse af skema A til kommunens godkendelse så vidt
muligt ønskes tilpasset i forhold til:
·

Bebyggelsens østlige høje del ved hjørnet mellem Frederiksborgvej og
Hørsholm Kongevej søges tilpasset den lavere skala som den vestlige del.
Eventuelt kan antallet af små boliger reduceres til 15 i stedet for 17.

·

Åbninger ud mod / ved Frederiksborgvej udfyldes.

·

Den landskabelige del af projektet bearbejdes yderligere.

·

Facaderne mod nord bearbejdes yderligere for at give indtryk af
boligbebyggelse.

·

Det må overvejes, om de mindre fællesbygninger kan samles og sammen
med beplantning og møblering være med til at skabe en god overgang til de
to huse øst for Møllehusgrunden.
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·
2.

Anvendelse af en lysere tegl, som er karakteristisk mange steder i
Hørsholm, kan overvejes.

At administrationen bemyndiges til at udfylde og underskrive betinget købsaftale, jf. bilag
2, med Boligselskabet DFB, c/o Domea, baseret på en grundpris på kr. 4.048 inkl. moms
pr. m2 nyopført byggeri.
Jf. Boligselskabet DFB´s købstilbud (bilag 6) er den samlede grundpris baseret på
dispositionsforslaget vedrørende 32 almene familieboliger beregnet til: Kr. 4.048 inkl.
moms x 2.050 m2, svarende til kr. 8.298.400 inkl. moms. Den endelige samlede grundpris
vil blive reguleret i opadgående eller nedadgående retning i forhold til byggeriets endelige
omfang (antal nyopført m2).

3.

At administrationen bemyndiges til at acceptere Boligselskabet DFB´s forbehold i relation
til jordbundsforholdene: ”Køber gives 30 dage til gennemførelse af geotekniske
undersøgelser. Såfremt der er væsentlige ekstraudgifter til fundering og/eller fjernelse af
forurening (over 200 kr. / m2 boligareal), ønskes en genforhandling af købsbetingelserne.”

4.

At administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige ændringer i betinget
købsaftale, jf. bilag 2, herunder eventuelle konsekvensrettelser ved aftalt tilpasning af
dispositionsforslaget, jf. punkt 1, inden aftalens underskrift.

Sagsfremstilling
Proces i februar 2017 og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5
Denne sag drøftes på et fællesmøde mellem Miljø- og Planlægningsudvalget og
Økonomiudvalget den 23. februar 2017 kl. 08.00-10.00, jf. kommunestyrelseslovens §§
21, stk. 2 og 31a, stk. 2. På fællesmødet vil kommunens eksterne arkitekt-konsulent
Johnny Svendborg præsentere de modtagne dispositionsforslag. Endvidere vil kommunens
advokat Pia Lisbeth Nielsen og kommunens almenboligkonsulent Inge-Lis Kalum tillige med
medarbejdere fra administrationen deltage med henblik på besvarelse af eventuelle
spørgsmål til sagen.
Umiddelbart efter fællesmødet forelægges sagen Miljø- og Planlægningsudvalget kl. 10.0010.30 og derefter Økonomiudvalget kl. 10.30-11.00 med henblik på udvalgenes respektive
indstillinger (udvalgserklæringer) i sagen.
Herefter forelægges sagen Kommunalbestyrelsen til afgørelse den 27. februar 2017.
Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og
det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de
sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til
medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgserklæringerne
fra Miljø- og Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget den 23. februar 2017 vil ikke
kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.
Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter af hensyn til så vidt
muligt at sikre kommunens tilskudsmuligheder, og som følge heraf kan
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Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf.
kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.
Sagsforløb indtil nu
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende startredegørelse for lokalplan
for almene familieboliger på Møllehusgrunden (åben sag) og Kommunalbestyrelsens
beslutning vedrørende rammer for salg af Møllehusgrunden til almene familieboliger (lukket
sag), begge af 28. november 2016, har administrationen primo december 2016 udsendt
salgsmateriale vedrørende Møllehusgrunden bestående af
1. Salgsmateriale (bilag 1).
2. Udkast til betinget købsaftale (bilag 2).
3. Støjrapport udarbejdet af COWI (bilag 3).
I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. september 2016 om
sagens opstart er salgsmaterialet fremsendt til de 4 almene boligorganisationer, som har
hjemsted eller afdeling i Hørsholm Kommune, og som er:






Hørsholm almene Boligselskab, c/o DAB.
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, c/o Boligkontoret
Danmark.
Boligforeningen Reichhardtsti, c/o Grethe Hervard.
Danske funktionærers Boligselskab, c/o Domea.

Sideløbende hermed har der været afholdt ideindkaldelse til ændring af kommuneplanen
fra den 1. december 2016, hvor fristen for fremsendelse af ideer blev forlænget til den 2.
januar 2017. Der er indkommet et antal svar, og ideindkaldelsen vil i sin helhed blive
behandlet i forbindelse med sag om offentlig fremlæggelse af nye planforslag.
Der har desuden den 17. og 24. januar 2017 været afholdt møder med borgere på initiativ
af beboere på Møllevænget/Uldvejen og med deltagelse af
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hovedkonklusionen fra disse møder er, at beboere på
Møllevænget/Uldvejen ønsker færre boliger i lavere udførelse, der understøtter områdets
villakarakter.
Fristen for at fremsende projekt udløb den 1. februar 2017 kl. 10.00, og inden fristens
udløb har kommunen modtaget følgende 2 projekter:
·

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, c/o Boligkontoret Danmark, i
samarbejde med KANT Arkitekter, jf. fremsendelsesbrev af 1. februar 2017 (bilag
4) og dispositionsforslag (bilag 5).

·

Boligselskabet DFB, c/o Domea, i samarbejde med Rambøll, jf. fremsendelsesbrev
af 1. februar 2017 (bilag 6) og dispositionsforslag (bilag 7).
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Valg af dispositionsforslag/købstilbud
Som det fremgår af salgsmaterialet, og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens
beslutning den 28. november 2016 om rammer for salg af Møllehusgrunden til almene
familieboliger, er der overfor de almene boligorganisationer angivet følgende
udvælgelseskriterier til brug for valg af dispositionsforslag/købstilbud:
”2. Valg af projekt
2.1 Udvælgelseskriterier
Salget af grunden sker til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til
almenboliglovgivningen. Salget gennemføres derfor uden forudgående offentligt udbud, jf.
§ 68 i kommunestyrelsesloven og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om
offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Salget er
derfor ikke omfattet af udbudslovgivningen mv., og udbudslovgivningen vil ikke finde
anvendelse på frivilligt grundlag ved salget af ejendommen.
Hvis I som almen boligorganisation ønsker at købe grunden og etablere almene
familieboliger på grunden i overensstemmelse med Hørsholms Kommunes ønsker hertil,
skal I fremsende et
projekt, der rummer en konkret købspris for grunden og et dispositionsforslag for byggeriet
af
almene familieboliger på grunden i overensstemmelse med dette salgsmateriale. I skal
samtidig bekræfte, at I vedstår jer det tilbudte projekt bestående af købspris og
dispositionsforslag i 12 måneder fra fremsendelsesdatoen til kommunen.
Valget af projekt og dermed køber/bygherre vil ske ud fra følgende metode:
Hørsholm Kommune forventer en kontant pris for grunden, svarende til prisen i handel og
vandel. Herudover vil kommunen vælge køberen/bygherren på baggrund af kvaliteten af
det foreslåede dispositionsforslag for almene familieboliger på grunden, herunder i
arkitektonisk, brugsmæssig, driftsmæssig, miljømæssig, teknisk og økonomisk henseende,
ligesom det vil blive vurderet, om køberen/bygherren efterfølgende vil kunne drive
byggeriet hensigtsmæssigt.
Hørsholm Kommune forbeholder sig frit valg mellem de indkomne projekter baseret på
Kommunalbestyrelsens bedømmelse af disse.
Hørsholm Kommune forbeholder sig endvidere fri ret til at forhandle ændringer mv. i de
indkomne projekter, herunder særligt i forhold til den almene boligorganisation, som
Kommunalbestyrelsen vælger som køber/bygherre med henblik på at tilvejebringe den
bedste samlede løsning for kommunen. I denne forbindelse forbeholder kommunen sig ret
til at bruge ideer fra andre dispositionsforslag end det forslag, som Kommunalbestyrelsen
vælger.
Hørsholm Kommune forbeholder sig også ret til at forkaste alle indkomne projekter.
Der vil ikke blive udbetalt honorar for udformning af de krævede dispositionsforslag.
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Som bilag til dette salgsmateriale vedlægges udkast til betinget købsaftale. Herudover er
salget betinget af Hørsholm Kommunalbestyrelses godkendelse.”
Dispositionsforslag vedrørende almene familieboliger på Møllehusgrunden
Administrationen har fået udarbejdet en arkitektonisk vurdering ved arkitekt-konsulent
Johnny Svendborg af de to dispositionsforslag. Vurderingen af forslaget fra
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal vedlægges som bilag 8, og vurderingen af
forslaget fra Boligselskabet DFB vedlægges som bilag 9.
Forslag fra Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
Forslaget rummer 30 boliger fordelt med 15 boliger á 52,5 m2 og 15 boliger á 75,0 m2. I
alt 1.913 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 34 ifølge forslaget. Heri er ikke
medregnet overdækkede arealer til cykelparkering. Der er ikke redegjort for fællesarealer
såsom vaskeri. Bygninger fordeler sig på 8 enheder fordelt med 4 bygninger omkring 2
torvedannelser med et fælles parkeringsareal, der adskiller de to boligklynger. Bygningerne
er beklædt med teglskaller med ensidig lav taghældning og i tre etager. De er disponeret
således, at de små boliger ligger på terræn, mens der er adgang til de større boliger i to
etager fra svalegang i 1. sals højde. Boligerne er veldisponerede, men uden mulighed for
yderligere rumopdeling eller sammenlægning. Der er ikke indarbejdet støjdæmpning i
dispositionsforslaget. Det vurderes, at støjdæmpning til det af Miljøstyrelsen fastsatte
niveau formodentlig kun kan ske ved opførelse af en høj støjskærm på kanten af
vejbyggelinien.
Forslag fra Boligselskabet DFB
Forslaget rummer 32 boliger fordelt med 17 boliger á 50 m2 og 15 boliger á 80 m2. Hertil
kommer fællesrum som vaskeri, cykelparkering mv. I alt 2.050 m2 svarende til en
bebyggelsesprocent på 36 ifølge forslaget. Bebyggelsen er udformet som en
kædebebyggelse, der danner ryg ud mod Frederiksborgvej og tager til i højden til op til 4
etager i det nordøstlige hjørne ud mod Hørsholm Kongevej. Parkeringsarealer er placeret
på grundens sydlige del. Bygningerne i kæden er lidt forskudt, hvilket danner nicher i
facaderne. Bygningerne er beklædt med teglskaller med ensidig lav taghældning. Den
vestlige del af bebyggelsen er i 1-2 etager, mens den østlige del er i 2-4 etager. De små
boliger ligger altovervejende på terræn, mens de større boliger i 2 etager ligger både på
terræn men også ovenpå de små boliger med adgang via svalegang i 1. sals højde eller
trappeopgang. Boligerne er meget veldisponerede og med en effektiv planløsning størrelsen
taget i betragtning. Af kvaliteter skal særlig fremhæves boliger med dobbelthøje
opholdsrum, planløsninger, som muliggør sammenlægning, og at der kan ændres på
rumindretningen. Støjdæmpning tænkes udført i facaden ud mod Frederiksborgvej ved
hjælp af tunge materialer og lydvinduer. Denne løsning skal yderligere bearbejdes.
Anbefaling
På ovenstående baggrund anbefales det at vælge dispositionsforslaget fra Boligselskabet
DFB til videre bearbejdelse, idet dette forslag i flest henseender imødekommer de krav og
ønsker, der er indeholdt i salgsmaterialet.
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Et bearbejdet forslag kommer herefter til at danne grundlag for et forslag til lokalplan med
tilhørende kommuneplantillæg, som forventes fremlagt i offentlig høring i slutningen af maj
2017 efter politisk behandling.
Købstilbud for Møllehusgrunden
Der vedlægges oversigt over den pris på Møllehusgrunden i forskellige scenarier, som de 2
almene boligorganisationer har budt (bilag 10). Oplysningerne er baseret på deres
projekter (bilag 4-7).
Som det fremgår af bilag 10, ligger købstilbuddenes grundpris inkl. moms relativt tæt
mellem yderpunkterne på kr. 3.800 og kr. 4.400 pr. m2 nyopført byggeri, når bortses fra
det laveste købstilbud fra Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal på kr. 2.350 pr. m2.
Det er administrationens vurdering, at købstilbuddet på kr. 2.350 pr. m2 er under
markedsprisen, jf. også boligorganisationens bemærkning i sit fremsendelsesbrev (bilag 4)
om, at ”Grundprisen er meget lille....” I konsekvens heraf vurderer administrationen, at
købstilbuddet på kr. 2.350 pr. m2 allerede derfor ikke bør vælges.
Middelværdien af de 4 øvrige købstilbud på henholdsvis kr. 3.800, kr. 4.048, kr. 4.100 og
kr. 4.400 pr. m2 nyopført byggeri er på kr. 4.087 pr. m2. Det er administrationens
vurdering, at alle disse 4 købstilbud er repræsentative for markedsprisen.
Blandt de 4 købstilbud repræsentative for markedsprisen er det alene købstilbuddet på kr.
4.048 pr. m2 nyopført byggeri fra Boligselskabet DFB, hvor dispositionsforslaget for de
almene familieboliger er i overensstemmelse med kommunens salgsmateriale.
Jf. Boligselskabet DFB´s købstilbud (bilag 6) er den samlede grundpris baseret på
dispositionsforslaget vedrørende 32 almene familieboliger som udgangspunkt kr. 4.048
inkl. moms x 2.050 m2, svarende til kr. 8.298.400 inkl. moms, idet den endelige samlede
grundpris vil blive reguleret i opadgående eller nedadgående retning i forhold til byggeriets
endelige omfang (antal nyopført m2).
Administrationen anbefaler på denne baggrund, at købstilbuddet fra Boligselskabet DFB
vælges.
Kommunen skal afregne moms af salgssummen for Møllehusgrunden, svarende til kr.
1.659.680 af en samlet grundpris inkl. moms på kr. 8.298.400.
Kommunen har afholdt salgsforberedende udgifter vedrørende Møllehusgrunden, som
foreløbigt (pr. 20.januar 2017) beløber sig til kr. 884.786 ekskl. moms, jf. bilag 11.
I det omfang, dispositionsforslaget fra Boligselskabet DFB bearbejdes og ændres, kan (vil)
det indebære ændret grundpris mv.
Projektøkonomi
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Anskaffelsessum for de fremsendte dispositionsforslag, kommunal grundkapital og tilskud
til kommunal grundkapital fremgår ligeledes af bilag 10. Samtlige anskaffelsessummer er
beregnet baseret på fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet for 2017 for etagebyggeri på kr.
24.040 pr. m2.
Dispositionsforslaget vedrørende 32 almene familieboliger fra Boligselskabet DFB har en
anslået anskaffelsessum inkl. moms på kr. 49.282.000. 10% heraf, svarende til kr.
4.928.200, er kommunal grundkapital. Da alle 32 boliger forventes at være
tilskudsberettigede med kr. 71.190 pr. bolig, svarer dette til et samlet forventet tilskud til
kommunal grundkapital på 32 x kr. 71.190 = kr. 2.278.080. Netto andrager den
kommunale grundkapital altså kr. 2.650.120, forudsat at alle tilskudsbetingelser kan
opfyldes.
Boligselskabet DFB har anført, at lejen forventes at være ca. kr. 1.071 pr. m2 pr. år,
hvilket er lavere end forventet baseret på erfaringstal ved fuld udnyttelse af
maksimumsbeløbet, jf. oplysningerne om lejeniveau i dagsordenspunktet om
startredegørelse, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016.
Der vil foreligge nærmere oplysninger om lejen i skema A.
I det omfang, dispositionsforslaget fra Boligselskabet DFB bearbejdes og ændres, kan (vil)
det indebære ændret projektøkonomi.
Betinget købsaftale
I salgsmaterialet har kommunen bedt de almene boligorganisationer om at tiltræde
vilkårene i udkast til betinget købsaftale, jf. bilag 2, og at vedstå købspris og
dispositionsforslag i 12 måneder.
Boligselskabet DFB har tiltrådt vilkårene i udkast til betinget købsaftale, dog med følgende
forbehold: ”Køber gives 30 dage til gennemførelse af geotekniske undersøgelser. Såfremt
der er væsentlige ekstraudgifter til fundering og/eller fjernelse af forurening (over 200 kr. /
m2 boligareal), ønskes en genforhandling af købsbetingelserne.”
Endvidere har Boligselskabet DFB vedstået købspris og dispositionsforslag i 12 måneder.
Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal har ikke skrevet i sit projektmateriale, at udkast
til betinget købsaftale tiltrædes, eller at projektet vedstås i 12 måneder. I
dispositionsforslaget udtrykker boligorganisationen visse forbehold overfor vilkåret om
100% kommunal anvisningsret, jf. bilag 5, side 30-31.
På baggrund heraf, og særligt baseret på ovenstående vedrørende bedømmelse af
dispositionsforslag og købstilbud, foreslår administrationen, at der indgås betinget
købsaftale, jf. bilag 2, med Boligselskabet DFB, og at boligorganisationens forbehold
vedrørende jordbundsforhold accepteres.
Tidsplan
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Tidsplanen fastholdes, jf. dagsordenspunktet om rammer for salg af Møllehusgrunden til
almene familieboliger, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 28. november
2016.

Sagens tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016

Bilag
- Bilag 1 Hørsholm Kommunes salgsmateriale december 2016_endelig version.pdf
- Bilag 2 Udkast til betinget købsaftale
- Bilag 3 Støjrapport udarbejdet af COWI
- Bilag 4 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal fremsendelsesbrev
- Bilag 5 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal dispositionsforslag
- Bilag 6 Boligselskabet DFB fremsendelsesbrev
- Bilag 7 Boligselskabet DFB dispositionsforslag
- Bilag 8 arkitektonisk vurdering af Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedals
dipositionsforslag
- Bilag 9 arkitektonisk vurdering Boligselskabet DFBs dispositionsforslag
- Bilag 10 Økonomioversigt Møllehusgrunden
- Bilag 11 Salgsforberedende udgifter vedrørende Møllehusgrunden
- Bilag 12 Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutning den 23 februar 2017.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutning fremgår af lukket bilag 12.

Fraværende:
Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
15/12187
01.02.05P16
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Susanne Koch

Klage over vedtagelse af lokalplan 157 for golfbane
ved Lerbækgård - Damgården
Baggrund
Lokalplan 157 for golfbane ved Lerbækgård – Damgård, blev endelig vedtaget mandag den
28. november 2016 og bekendtgjort den 11. januar 2017. Klagefristen er nu udløbet og
administrationen har modtaget 2 klager fra Danmarks naturfredningsforening og fra ejerne
af Stumpedyssevej 2. Den 20. januar 2017 blev administrationen opmærksom på, at et
høringssvar fra ejerne af Stumpedyssevej 2 ikke har været behandlet i forbindelse med
kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplan 157. Ejerne har nu påklaget
lokalplanens vedtagelse til Natur-og Miljøklagenævnet, (fra 1. februar 2017,
Planklagenævnet) Dette dagsordenspunkt omhandler høringssvar og klagen over
vedtagelse af lokalplan 157 fra Stumpedyssevej 2, som altså ikke tidligere har været
fremlagt politisk.

Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter følgende muligheder
med henblik på at anbefale en af mulighederne overfor Kommunalbestyrelsen
1. Fremlæggelse af høringssvaret ville ikke give anledning til ændringer i forbindelse med den
endelig vedtagelsen af lokalplanen, den vedtagne lokalplan fastholdes derfor.
2. Fremlæggelse af høringssvaret ville have ført til ændringer i forbindelse med den endelige
vedtagelse af lokalplanen og der skal derfor gennemføres en fornyet offentlig høring af et
nyt lokalplanforslag med samme indhold. En fornyet offentlig fremlæggelse forventes at
kunne foregå fra 28. februar til den 25. april 2017 md henblik på ny vedtagelse på
Kommunalbestyrelsens møde den 29.maj 2017.

Sagsfremstilling
Høringsperioden løb fra den 23. juni til 1. september 2016 og ovennævnte høringssvar
indkom rettidigt den 23. august 2016, men blev ved en fejl ikke fremlagt sammen med de
øvrige høringssvar.
Det var en fejl, at klagernes høringssvar ikke blev kommenteret i forvaltningens
høringsnotat af den 12. oktober 2016, og dermed ikke blev forelagt Miljø- og
Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-02-2017
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Planlægningsudvalget og Kommunalbestyrelsen sammen med de øvrige 5 høringssvar i
forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen i november 2016.
Konsekvensen af denne fejl kan for det første have været, at Kommunalbestyrelsen slet
ikke ville have vedtaget lokalplanen i den foreliggende form, hvis man havde haft kendskab
til det anførte i det oversete høringssvar. Selv om det måtte være tilfældet, er det ikke
muligt at ændre i lokalplanen nu, da den er endelig vedtaget og offentliggjort, hvorfor en
ændring må ske ved vedtagelse af en ny lokalplan, dvs. med ny høringsperiode og ny
politisk behandling.
Selv om det i stedet lægges til grund, at Kommunalbestyrelsen ville have vedtaget
lokalplanen - også hvis man havde haft kendskab til det oversete høringssvar - kan
konsekvensen af den skete fejl for det andet være, at Planklagenævnet alligevel finder, at
lokalplanen skal ophæves som ugyldig. Herved bortfalder planen, og lokalplanprocessen må
startes op på ny med ny offentliggørelsesperiode osv.
Det er ikke muligt med sikkerhed, at vurdere, hvorledes Planklagenævnet vil forholde sig til
sagen. Det vil imidlertid under alle omstændigheder være relevant under klagesagen at
oplyse, hvorledes det politiske niveau i Hørsholm Kommunen forholder sig til det oversete
høringssvar, dvs. om man som følge af høringssvaret ville have undladt at vedtage
lokalplanen hhv. havde indsat ændringer heri.
Miljø- og Planlægningsudvalget bedes derfor tage stilling til, om der i høringssvaret
fremkommer bemærkninger, der kunne have ændret på udvalgets anbefaling til
Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af den endelige lokalplan. Miljø-og
Planlægningsudvalget bedes i givet fald drøfte, om de ændringer som høringssvaret kunne
have afstedkommet, er af så væsentlig betydning, at der skal et nyt enslydende forslag til
lokalplan i høring. I det nedenstående er der både refereret til hvad indsigerne har skrevet i
høringssvaret til Hørsholm Kommune og hvad der indsigerne efterfølgende har klaget over
til Natur-og Miljøklagenævnet. Kopi af høringssvar og klage vedlægges.
I høringssvaret er følgende anført:
Det er en meget omfattende omformning af landskabet med henblik på, at sænke
støjniveauet for få golfspillere, der befinder sig på golfbanen få timer om ugen og
etableringen af jordvolden er en indbringende forretning. Det er uacceptabelt at lave så
meget om på naturen.
Administrationens bemærkninger. Af høringsnotatet vedlagt ved den politiske
vedtagelse 28, november 2016 fremgår følgende:
”Etablering af jordvolde vil ændre landskabet og gøre landskabet mere lukket både fra
Isterødvejen, men især fra arealerne inde bag ved støjvoldende. Dette skal så opvejes mod
de fordele der opnås i form af støjreduktion inde på golfbanen og den samfundsmæssige
gevinst der ligger i at kunne drage nytte af placering af overskudsjord” og ”Det faktum at
der kan tjenes penge på at modtage overskudsjord, er ikke til hinder for, at det kan være
planlægningsmæssigt velbegrundet at placere jord. Her er der en samfundsmæssig gevinst
ved placeringen, at golfbanen får en bedre rekreativ kvalitet og at der placeres
overskudsjord uden at være i konflikt med beskyttelsesinteresserne i det åbne land.”
Endvidere anføres det i høringssvaret:
Ejerne af ejendommen er ikke plaget af støj fra Isterødvejen og stiller sig undrende over,
at der skulle køre ca 500 lastbiler om dagen på Isterødvejen. Anmoder om at få tilsendt
Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-02-2017
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trafikmålingen. Anfører i sin klage til Natur-og Miljøklagenævnet, at det er tvivlsomt, om
der dagligt kører ca 500 lastbiler på Isterødvejen. På den baggrund må det anfægtes, at
beregningen af en mertrafik med 60-80 lastbiler i døgnet i anlægsfasen, ikke skulle give
gener for de omboende.
Administrationens bemærkninger:
I miljøvurderingen er følgende anført om trafikstøj i anlægsfasen som følge af mertrafik:
Trafikstøjberegning baseret på 2013 trafikmålinger –
antallet af køretøjer over længde på 12,5 meter er BEREGNET.*
Tallet er fremskrevet til 2023
534 lastbiler i dagtimer
Der er foretaget nye trafikmålinger i december 2016.
Ny beregning foretaget på basis af trafikmåling i december 2016
Antallet af køretøjer over længde 12,5 m er TALT
Tallet er fremskrevet til 2026
185 lastbiler i dagtimer
På baggrund af de nye målinger er der blevet foretage en fornyet trafikstøjberegning af
hvad kørsel med 80 lastbiler pr. dag på offentlig vej i anlægsfasen vil betyde for
trafikstøjniveauet. Konklusionen er at trafikstøniveauet LDEN over et døgn vil blive øget
med ca. o,5 dB hvilket vurderes at være ubetydeligt da lavest hørbare ændring i støjniveau
er ca 1dB.
Der er også foretaget fornyede beregning af støjniveauet fra anlægsarbejderne for kørsel
på golfbanens område. Støj ved nærmeste nabo fra 80 lastbiler per dag vurderes
overslagsmæssigt til 51 dB. Det forudsættes at vurderingen kun gælder for kørsel i
dagtimerne (mandag til fredag 07-18 og lørdag 07-14) idet den vejledende grænseværdi
på 40 dB(A) ikke kan forventes overholdt selv med ganske få kørsler.
Af den sammenfattende redegørelse fra Miljøvurderingen vedlagt den politiske vedtagelse
den 28. november 2016 fremgår følgende: ”Det er i miljøvurderingen blevet vurderet, at en
øgning med 80 lastbiler per dag ved nærmeste bolig vil over et helt døgn øge
trafikstøjniveauet med 0,5 dB og at støjniveauet ved nærmeste nabo vil være 51 dB, hvor
støjgrænsen ved bygge- og anlægsarbejder er 70 dB jf ” Miljømæssige forholdsregler ved
bygge-og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter. Det vurderes dermed, at
støjgenerne ikke overstiger de tilladte støjgrænser i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 18.00 på hverdage.. Bemærk, at der ikke
nødvendigvis kan gives tilladelse til at køre i hele tidsrummet efter vejlovens § 49 jf
ovenstående. Støjgener reguleres i bekendtgørelse af miljøregulering af visse aktiviteter,
hvor der er krav om anmeldelse af anlægsaktiviteter der kan støje og støve. Ved opstart af
anlægsfasen skal berørte naboer orienteres om varighed og kontaktperson, samt eventuelle
forsinkelser af projektet.
Konklusionen er, at de nye trafikmålinger hvor lastbiltrafikken er mindre end beregnet ved
miljøvurderingen som baserede sig på 2013målinger, ikke ændrer på det samlede billede af
støjbidraget i anlægsfasen fra henholdsvis offentllig vej og golfbanens område.
*Det kan oplyses, at trafiktallene i støjberegningerne til brug for Miljøvurderingen er
baseret på følgende: Trafikstøjberegningerne er foretaget i henhold til NORD2000 som
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anbefalet af Vejdirektoratet og der er benyttet SoundPLAN version 7.3 som
beregningssoftware. Vejtrafikdata (mængde) for et årsmiddeldøgn er opgivet af
Vejdirektoratet i 2013. Fremskrivning og differentiering i køretøjstyper er sket på baggrund
af Vejdirektoratetes håndbog 434, Håndbog NORD 2000 – Beregning af vejstøj i Danmark.
Endvidere er anført i høringssvaret: Det kan undre, at andre borgere i kommunen ikke
kan få lov til at etablere støjværn.
Administrationens bemærkninger: Af høringsnotatet vedlagt ved den politiske
vedtagelse 28, november 2016 fremgår følgende:
”Uanset hvem der søger om at placere jordvolde som støjafskærmning, vil det blive
vurderet om projektet er i uoverensstemmelse med kommuneplanens retningslinier og/eller
i strid med beskyttelseshensyn bl.a. efter naturbeskyttelsesloven og endelig – giver en
ansøgt jordvold tilstrækkelig støjbeskyttelse.”
Endvidere anføres det i høringssvaret:
Indsigere er bekymret over hvorvidt støjvolden vil komme til at betyde øget støj på
indsigers ejendom som følge af refleksion af støj fra støjvolden.
Administrationens bemærkninger: Indsiger ejendom ligger sydvest for golfbanen og
relativt højt i kote 38.5. Nord og nordøst for indsigers ejendom, vil støjvoldene på
vestsiden af Isterødvejen virke som en barriere for støjen på indsigers ejendom. Mod østsydøst vil er være direkte udsyn mod Isterødvejen og ny støjvold øst for Isterødvejen. En
støjvold, bygget af jord med skrå hældning og beklædt med græsdække og planter
vurderes til at være akustisk lydabsorberende, hvorfor at indsigers ejendom ikke forventes
at få højere støjbelastning – nærmere mindre. Administrationen har efterfølgende fået lavet
støjberegninger af klagernes ejendom der viser, at der ikke vil komme mere støj på
ejendommen som følge af etablering af støjvoldene. Kopi af beregninger vedlægges som
bilag.
Opsummering
På baggrund af ovenstående gennemgang af høringssvaret, er det administrationens
umiddelbare opfattelse, at klagers indsigelser er fremsat i de andre høringssvar og dermed
kommenteret i høringsnotatet, bortset fra indsigelsen om risikoen for øget støj ved klagers
ejendom som følge af etablering af støjvolden og anfægtelsen af de tal for lastbiler over
12,5 der fremgår af miljøvurderingen.
På den baggrund har administrationen fået udarbejdet en fornyet støjberegning på basis af
nye trafiktællinger i december 2016. Støjberegning viser at støjen ikke kommer til at øges
på klagers ejendom ved etablering af støjvolde og at de nye trafiktal hvor antallet af
lastbiler i dagtimerne er mindre end beregnet i miljjøvurderingen ikke har nogen indflydelse
på det støjbidrag de 80 lastbiler forventes at have.
Vurdering: Endelig vedtagelse af planforslag kan påklages for så vidt angår retlige
spørgsmål. Det retlige omfatter typisk: er der lovhjemmel til planforslag, er alle relevante
parter hørt, er der inhabilitet i beslutningen etc. Retlige fejl kan være mindre betydende
eller så betydningsfulde (væsentlige), at en godkendt plan bliver kendt ugyldig af
klageinstansen, hvorpå planprocessen må gå om.
Som nævnt indledningsvis er det utvivlsomt en retlig fejl, at høringssvaret ikke er fremlagt
sammen de øvrige høringssvar. Der er ikke noget lovkrav, at høringssvar skal forelægges
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1:1 for de relevante politiske udvalg i forbindelse med endelig vedtagelse af planforslag, et
resume kan gøre fyldest. Imidlertid er der en langvarig tradition for i Hørsholm Kommune,
at udvalg og kommunalbestyrelse i detaljer kan orientere sig om borgernes mening om
diverse planforslag. Det medfører, at høringssvar som hovedregel vedlægges den politiske
behandling ucensureret og i fuld længde. Dette er ved en fejl ikke sket med dette
høringssvar.
Som også anført indledningsvist er spørgsmålet nu, om fremlæggelsen af dette høringssvar
havde ført til anden beslutning i MPU, ØU og KB?. Samlet set er det administrationens
vurdering, at høringssvaret kunne have ført til, at det skulle undersøges yderligere, om
støjvolden ville kunne komme til at betyde en øget belastning af trafikstøj for indsigers
ejendom. Det kunne have medført, at den endelig vedtagelse måske ville blive udskudt
mens undersøgelser ville pågå. På baggrund af de nu foretagne trafikstøjberegninger ved
indsigers ejendom, må det konstateres, at en nærmere undersøgelse INDEN endelig
vedtagelse IKKE havde ført til yderligere ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med
den endelige vedtagelse. Ligeledes viser fornyede støjberegninger med tal fra december
2016 at det ikke ændrer ved det støjbidrag der må forventes som følge af 80 ekstra
lastbiler i anlægsperioden.
På den baggrund anbefaler administrationen, at den endelige vedtagelse af lokalplan 157
fastholdes som gyldig, og at der samtidig overfor Planklagenævnet - i den klagesagen over
lokalplanen – med henvisning til ovenstående, argumenteres for, at den skete fejl ikke
havde nogen betydning for vedtagelsen eller indholdet af den endelige lokalplan, hvorfor
lokalplanen skal opretholdes som gyldig.

Sagens tidligere behandling
MPU
MPU
ØU
KB
MPU
ØU
KB

29 – 10 – 2015
28 – 4 – 2016
19 – 5 – 2016
30 – 5 – 2016
27 – 10 – 2016
17 – 11 – 2016
28 – 11 - 2016

Bilag
-

Bilag 1 Høringssvar Lokalplan 157.pdf
Bilag 2 Klage over lokalplan 157.pdf
Bilag 3 Supplerende beregninger - trafikscenarie 2026.pdf

Noter til bilag
Bilag 3: Det er Hørsholm Kommune der har rekvireret supplerende vurderinger ikke Jord og
Miljø
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at der igangsættes fornyet offentlig høring af et nyt
lokalplansforslag med samme indhold.

Fraværende:
Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

5
17/1914
85.02.10P05
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Rune Munch Christensen

Status på byggesagsområdet 2016
Baggrund
Administrationen giver en status på udviklingen på byggesagsområdet.

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

Sagsfremstilling
På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde vil administrationen give en status på antallet af
byggesager og sagsbehandlingstiden. Hvert halve en status for byggesagsområdet.
Status fremgår desuden af bilag 1. Her vil der kun blive kommenteret på enkelte
delelementer.
Servicemålene er overholdt for langt de fleste kategorier. Det forventes således kun, at
85% af sagerne skal løses indenfor servicemålet, idet de resterende 15% antages at være
”tunge sager”, som har særlige forløb (klagenævn, naboklager eller andet). Dog er
servicemålet for tilbygninger til og nybygning af enfamiliehuse kun overholdt i 77% af
tilfældene, hvilket er en lille forbedring fra sidste opgørelse i september 2016. Der er
således kun sket en overskridelse af servicemålet i 2 tilfælde efter sidste status.

Bilag
-

Status på byggesagsbehandling 2016

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Sagen udsættes til næste møde.
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Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Sagsforløb:
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Sagsbehandler:

6
14/24715
05.02.02G01
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Eva Larsen

Piet Heins Vej - istandsættelse
Baggrund
Administrationen fremlægger forslag til istandsættelse af den private fællesvej Piet Heins
Vej.
Der har været afholdt vejsyn på vejen og høringsperioden er afsluttet. Indkomne
indsigelser og bemærkninger er behandlet og taget i betragtning i administrationens
vurdering af istandsættelsen.

Forslag
Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget
·

at godkende administrationens forslag til det beskrevne
istandsættelsesarbejde og udgiftsfordeling

Sagsfremstilling
Piet Heins Vej er en privat fællesvej, som for en del af vejen ligger i byzone og en del ligger
i landzone.
Miljø- og planlægningsudvalget besluttede på møde den 28.04.2016, at den sydlige del af
Piet Heins Vej, som ligger i landzone, administreres efter privatvejslovens byregler.
Hvis arbejdet med istandsættelse udføres som samlet arbejde under kommunens kontrol,
skal udgifterne fordeles efter privatvejslovens regler.
Der er afholdt vejsyn og efterfølgende udsendt vejsynsprotokol og forslag til
udgiftsfordeling til de berørte grundejere. Fristen for bemærkninger til ovennævnte er
afsluttet og administrationen har modtaget svar med bemærkninger fra 3 grundejere.
Administrationen har samlet vurderet at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning
til at ændre på den påtænkte beslutning, herunder det fremsendte udkast til
udgiftsfordeling.
Det fremgik på vejsynet, at grundejerne ikke ville kunne opnå enighed om
udgiftsfordelingen, og derfor er udgifterne fordelt mellem ejerne af de ejendomme, der
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grænser op til det pågældende stykke af Piet Heins Vej efter den måde, hvorpå
ejendommene benyttes, jf. privatvejslovens § 51, stk. 1
Det er administrationens vurdering, at istandsættelsesarbejdet har en karakter og et
omfang, der indebærer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at arbejdet udføres af de
vedligeholdelsespligtige som enkeltstående arbejder, men at arbejdet skal udføres som et
samlet arbejde, jf. privatvejslovens § 45, stk. 4 og § 55, stk. 1
Inden Hørsholm Kommune kan iværksætte istandsættelsesarbejdet skal kommunen, i h.t.
den nye privatvejslov, give grundejerne en rimelig frist til at gennemføre det påbudte
arbejde. Hvis grundejerne ikke har gennemført arbejdet inden fristens udløb, udfører
kommunen det påbudte arbejde for grundejernes regning. Arbejdet vil herefter blive
igangsat snarest muligt efter, at kommunen har indhentet 3 tilbud og valgt det billigste.
Arbejdets omfang
Istandsættelsen omfatter den del af Piet Heins Vej, der går fra vendepladsen syd for
Ejerforeningen Rungsted Golfparks garager og til tunnelen under Kystbanen.
Administrationens forslag til istandsættelse med henblik på at bringe vejen i god for
forsvarlig stand:








Delvis opretning og bassinudskiftning af asfaltbelægning
Tilslutningsfræsning ved den nordlige det (vendepladsen)
Højderegulering af riste/brønde
Delvis opbrydning og bortskaffelse af asfalt
Udlægning af nyt slidlag
Udlægning af græsarmering mod hæk i svinget ud for nr. 39

For en nærmere beskrivelse af arbejdernes omfang henvises til belægningsnotat udarbejdet
af Niras A/S, som er vedhæftet som bilag.
Udgifterne og fordelingen
Ved fastsættelse af ejendommenes benyttelsesfaktor er der taget udgangspunkt i den
registrerede benyttelse af ejendommene, herunder om det er en ejendom, der benyttes til
bolig eller til erhverv.
Iflg. privatvejslovens § 51, stk. 4, har ejere krav på en passende nedsættelse af bidraget,
når deres ejendommen grænser til anden privat fællesvej end den vej, der er omfattet af
kommunens afgørelse.
Bidraget for matr. nr. 31b Rungsted By, Rungsted (Rungsted Golfpark) er nedsat, idet
ejendommen også grænser til den nordligste del af Piet Heins Vej, der ikke skal
istandsættes. Bidraget for matr. nr. 4ah Rungsted By, Rungsted m. fl. (Rungsted Golfklub),
er ligeledes nedsat, idet ejendommen grænser til privat fællesvej på matr. nr. 4ca,
Rungsted By, Rungsted.
Nedsættelserne er fastsat ud fra en konkret vurdering af, i hvilket omfang de pågældende
grundejere vil kunne forventes at blive pålagt udgifter til den private fællesvej (eller –sti),
hvortil de også grænser.
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Ifølge privatvejslovens § 49, stk. 2, omfatter sagens udgifter både dokumenterede
vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrationsudgifter for kommunen.
Kommentarer til fremsendte bemærkninger fra grundejere er beskrevet i bilag.
Tidsplan
Efter beslutning om istandsættelse af Piet Heins Vej fremsender administrationen
orientering til grundejerne og (jf. ny privatvejslov) fremsætter en frist til medio maj 2017
til at gennemføre det påbudte arbejde.
Har grundejerne ikke gennemført det påbudte arbejde ved fristens udløb, vil
administrationen indhente tilbud på arbejdet og det forventes at kunne blive udført hen
over sommeren 2017.

Økonomi/personale
Udgifterne til istandsættelsesarbejdet samt rådgiver- og administrationsydelser i
forbindelse med processen skal afholdes af de tilstødende grundejere til den del af Piet
Heins Vej som skal istandsættes. Udgifterne fordeles i henhold til fordelingsnøgle (bilagt).

Bilag
-

Udgiftsfordeling 2016-09-09 - bilag til dagsorden
Notat_Piet Heins vej.pdf
Kommentarer til fremsendte bemærkninger fra grundejer på Piet Heins Vej.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling
Ove Pedersen(V) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:
Ove Petersen (V), Troels Moe (I)
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7
17/356
05.13.00G01
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Johanne Leth Nielsen

Krydsningshelle på Rungstedvej
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne 2016 afsat midler til en forbedret
krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Tiltaget indgår i Cykel- &
Trafiksikkerhedsplan 2015.

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



at frigive det afsatte beløb til etablering af forbedret
krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej

Sagsfremstilling
Forbedring af krydsningshellen på Rungstedvej ved Vallerød Banevej er udpeget som tiltag i
Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 (tiltag nr. 9). Det pågældende sted benyttes af mange
skolebørn, som krydser vejen her og oplever stedet som utrygt. Administrationen har
modtaget flere borgerhenvendelser omkring den utrygge krydsningsmulighed. Der er ikke
registreret nogen uheld på det specifikke sted.
Den eksisterende midterhelle (markeret med rødt på nedenstående kort)
forbedres/udbygges til en egentlig krydsningshelle og flyttes mod vest. Detailplanlægning
afventer.
Variabel tavle
Administrationen undersøger muligheden for, at supplere tiltaget med en variabel tavle,
såfremt der er økonomi til det.
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Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Drift/anl Indeværen Overslag Overslag Overslag Overslag
æg m.v
de år
sår 1
sår 2
sår 3
sår 4

Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

503.000

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstillad
else)
Politikområde:
Politikområde:

I alt
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
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Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

8
16/10617
05.01.02P20
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jan Levring

Usserød Kongevej - status for anlægsprojekt, etape
2 ved Kongevejscenteret
Baggrund
Administrationen orienterer Miljø- og Planlægningsudvalget om status og fremdrift på
anlægsprojektet Usserød Kongevej, etape 2 ved Kongevejscenteret.

Forslag
Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget, at tage orienteringen til
efterretning og drøfte administrationens forslag til placering af træer.

Sagsfremstilling
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede i november 2016, at administrationen skulle
arbejde med at tilrette det godkendte projekt, for etape 2, så det kan ses i en
sammenhæng med den vision, der er illustreret/præsenteret ved sygehusgrundens
parallelopdrag, hvor Usserød Kongevej forskønnes.
Samtidig arbejder SLA Landskabsarkitekter på en samlet plan, for hele Usserød Kongevej,
og hvordan der kan arbejdes med visionen.
Den samlede plan vil blive præsenteret på Miljø- og planlægningsudvalgsmødet i april
2017.
Allétræer
Administrationen har udarbejdet et nyt profil af vejen. Vejprofilet er udformet med henblik
på at opnå en allé-virkning, hvor Lindetræer placeret kontinuerligt i begge sider af vejen.
Træerne er placeret med en indbyrdes afstand af ca. 15 meter i et chaussestensbånd
mellem cykelsti og fortov. Træernes placering er udvalgt af hensyn til det egentlige
færdselsareal, afstanden til vestlige ejendommes facader, samt for at opnå allé effekten
med trærækker i begge sider af vejen. Se bilag.
Omlægning af ledninger
Ved tilretning af projekt, hvor træer placeres i begge sider af vejen og danner en allé, vil
der være behov for væsentlige omlægninger af ledninger.
Administrationen er i dialog med Radius (tidligere Dong) omkring omlægning af
ledninger.
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Det er endnu uvist, hvordan økonomien omkring ledningsomlægninger fordeles. Arbejdet
med omlægning af ledninger vil imidlertid betyde en forlængelse af anlægsperioden med 23 måneder.
Tidsplan
Anlægsprojektet med nye belægninger og træer i begge sider af vejen forventes påbegyndt
omk. medio april 2017.
Anlægsperioden forventes at vare frem til ultimo december 2017

Økonomi/personale
Som følge af ledningsomkostninger kan projektet blive dyrere – svarende til en
meromkostning på 800.000 til 1.200.000 kr.
Så snart bygherreoverslag foreligger, vil administrationen orientere udvalget omkring den
samlede forventede økonomi.

Kommunikation
Administrationen vil involvere interessenterne i det videre arbejde.
Der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet, så informationsniveauet er højt

Bilag
-

Bilag til punkt 6 Usserød Kongevej_placering af træer.pdf

Noter til bilag
Tværsnit viser i de med rødt indrammet felter at der ligger en del ledninger i plantebedet.
Længdeprofil Når der zoomes ind på tegningen fremgår træernes placering tydeligt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget udsatte punktet, idet udvalget afventer det samlede
opgave.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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9
17/1249
02.00.00P00
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Rune Munch Christensen

Servicemål for 2017
Baggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget skal vedtage servicemål for det kommende år.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender servicemålene for
2017 som foreslået nedenfor.

Sagsfremstilling
Administrationen anbefaler, at servicemålene fortsat afspejler de reelle
sagsbehandlingstider, så borgerne ved, hvad de skal forholde sig til. Administrationen
foreslår, at servicemålene for alle kategorier fastholdes ift 2016.
Servicemålene vil stadig afspejle, at de der søger om tilladelser, der ikke kræver
dispensationer, prioriteres højere end de, som søger om noget, der ikke umiddelbart er
tilladt. Servicemålene for anmeldelsessager og aktindsigtssager er fastsat ved lov.
For nogle af sagstyperne er servicemålet fastsat ved lov. Det gælder for sagstyperne i
nedenstående figur.
Sagstype

Servicemål 2017
(dage/uger)
7/1

Aktindsigt
Anmeldelsessager: Garager, carporte, skure mv.

14/2

Anmeldelsessager: Nedrivninger

14/2

Nedenstående tabel indeholder administrationens forslag for de sager, hvor vi selv kan
fastsætte servicemål. De er magen til 2016-tallene. Forslaget er baseret, at den
nuværende normering fastholdes:
Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-02-2017

Side 28

Sagstype
Til- og ombygninger i og opførsel af enfamiliehuse

Forslag til
servicemål 2017
(dage/uger)
28/4

Simple erhvervssager
Etage- og erhvervsejendomme
Diverse byggelovssager
Dispensationer, beskyttelseslinjer og fredninger

28/4
84/12
21/3
112/16

Planlovssag

28/4

Matrikulære sager

49/7

112/16
Landzone
Servicemål i Hørsholm Kommune
Servicemål i Hørsholm Kommune er fastsat efter den forventede sagsbehandlingstid på den
enkelte sagstype. Den forventede sagsbehandlingstid er fremkommet ved at beregne, hvad
sagsbehandlingstiden har været på kategorien i det eller de forløbne år. Servicemålet er
derefter fastsat som 85-kvartilen, som er det antal dage det tager at lave den sag, hvor
85% af sagerne er løst. Denne kvartil er valgt, idet det vurderes, at ca. 15% af sagerne er
atypiske, og ikke bør påvirke sagsbehandlingstiden for de resterende sager.
Fordelen ved at bruge den forventede sagsbehandlingstid er, at det er muligt for ansøgerne
at planlægge efter, hvornår de får en tilladelse eller et afslag.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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10
15/2753
05.01.00G01
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jacob Gulstad

Resultat af det fælleskommunale udbud af
asfaltarbejder
Baggrund
Det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder er nu afsluttet og de indkomne tilbud er
evalueret.
Administrationen forventer, at indgå kontrakt med den vindende entreprenør i marts
måned 2017.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen, at godkende


at den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at
kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster, og at
budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives med 300.000 kr. årligt
fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering
via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling
Baggrund
Efter udvalgets beslutning den 23. juni 2016 om videre deltagelse i det fælleskommunale
udbud, er udbudsfasen nu overstået. Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere besluttet,
at give mandat til administrationen, til at indgå kontrakten såfremt kontraktsummen er
inden for budgettet, hvilket er tilfældet.
Udbuddet var delt op i to delaftaler:
o
o

Delaftale 1: Gribskov og Halsnæs.
Delaftale 2: Allerød, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm.
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Der kom 5 bud på delaftale 1 og 4 bud på delaftale 2.
Begge delaftaler består dels af en aftale om en række specifikke strækninger og dels af en
rammeaftale med enhedspriser for en lang række typiske asfaltopgaver.
De indkomne enhedspriser vurderes på tværs af alle 6 kommuner til at være omtrentligt 15
% (i et spænd fra 3 % til 25 %) lavere end kommunernes seneste benyttede enhedspriser.
Resultat for Hørsholm Kommune
Den samlede tilbudssum fra Pankas A/S (det billigste, og dermed vindende tilbud) på
delaftale 2, som Hørsholm Kommune deltager i, er på 79.183.184,50 kr.
Hørsholm Kommunes andel af tilbuddet er 10.285.908, kr. fordelt over en 4-årig periode.
Når vi sammenligner med priser, vi tidligere har opnået på tilsvarende arbejder (på
specifikke strækninger), har Hørsholm Kommune opnået enhedspriser som i gennemsnit
ligger ca. 25% lavere end normalt.
Tidsplan
Tidsplanen for den videre proces forventes at se således ud:



·

Ultimo januar 2017: Tildelingsbeslutning offentliggøres
Medio marts 2017: Kontraktindgåelse

April 2017: kontraktstart

Økonomi/personale
Belægningskontoen er traditionelt den konto hvorfra udgifter til asfaltudbud betales.
Det totale budget på belægningskontoen er ca. 3,8 mio. kr. årligt.
Af det totale budget på belægningskontoen anvendes årligt ca. 2,3 mio. kr. årligt til
asfaltudbud og restbeløbet anvendes til renovering af fortovsbelægninger og andre
reparationsarbejder.
I forhold til tidligere opnåede priser på asfaltarbejde, er der tale om et prisfald på ca.
300.000 kr. årligt. Prisfaldet vurderes primært til at være begrundet i den valgte
udbudsform hvor 6 kommuners asfaltarbejde udbydes i 2 store delaftaler, samt den 4-årige
kontraktperiode.
Den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de
budgetterede indkøbsgevinster. Budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives derfor med
300.000 kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via
indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

Kommunikation
Der bliver i samarbejde med de øvrige 5 kommuner udsendt en pressemeddelelse.
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Sagens tidligere behandling
Nedsættelse af tværkommunal arbejdsgruppe


MPU d. 26. marts 2015

Afgrænsning af omfanget hvor med Hørsholm Kommune skal deltage




MPU d. 17. december 2015
ØU d. 13. januar 2016
KB d. 25. januar 2016

Deltagelse i fælleskommunalt asfaltudbud og administrativt mandat til indgåelse af kontrakt


MPU d. 23. juni 2016

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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11
17/28
13.05.22G01
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Kirsten Haugaard

Kollektiv Trafik - orientering om beslutning i
Region Hovedstaden
Baggrund
Kommer senere… Vi har endnu ikke hørt fra Regionen…

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Sagen udgår.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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17/1053
02.00.00P20
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Rikke Krogsgaard Jakobsen

Forslag til fremadrettet proces omkring præmiering
Baggrund
I Hørsholm Kommune har man siden 1957 præmieret smukt og godt byggeri, senest blev
to byggerier præmieret i oktober 2016. Dette dagsordenspunkt kommer med forslag til,
hvordan vi kan gentænke dagen for præmiering, så dagen for præmiering kan finde sted på
arkitekturens dag den 1. oktober.
Arkitekturens dag er arkitekturens internationale dag, hvor arrangementer i hele landet er
med til at sætte fokus på arkitektur. Temaerne skifter hvert år, og tager aktuelle
arkitektoniske udfordringer op til diskussion. Arkitekturens dag er for alle interesserede.

Forslag
Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget træffer beslutning om;
1.

At borgerne får mulighed for at komme med input til emner (byggeri eller anlæg) forud
for udvælgelsen af byggerier.
2.
At administration arbejder videre med et arrangement, der markerer arkitekturens dag,
og at præmieringen foregår i sammenhæng hermed
3.
At præmieringen fremadrettet foregår hvert andet år

Sagsfremstilling
Traditionen med at hædre smukke bygninger i Hørsholm stammer helt tilbage til 1957.
Hvert år præmierer Hørsholm Kommune bygherrer og arkitekter for deres indsats for at
skabe smuk og god arkitektur i Hørsholm Kommune. Præmieringen i 2016 forgik ikke som
et offentligt arrangement.
Arkitekturens dag
Administrationen foreslår, at præmieringen fremadrettet kobles med Arkitekturens dag den
1. oktober. Arkitekturens dag er en international dag for arkitektur, hvor arrangementer i
hele landet er med til at sætte fokus på arkitektur. Temaerne skifter hvert år, og
tager aktuelle arkitektoniske udfordringer op til diskussion.
Høj arkitektonisk kvalitet er en del af Hørsholms DNA, og det kunne vi med fordel
kommunikere bredere ud til Hørsholm Kommunes borgere. Der er et potentiale i at
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markere arkitekturens dag, det kunne foregå ved, at der til dagen laves et program, der
kunne indeholde mulighed for at besøge en udstilling, høre spændende oplæg, opleve årets
uddeling af arkitekturprisen eller evt. komme med på en guidet bytur.
Arkitektur og undervisning
Administrationen vil endvidere gør opmærksom på, at det også er mulighed for at koble
fokus på kvalitet i det byggede miljø med undervisning i folkeskolen. Det kunne
eksempelvis ske ved, at der blev tilrettelagt en temauge om arkitektur til en årgang på en
af kommunens skoler, og at der på arkitekturens dag åbnede en udstilling med de projekter
lavet i temaugen.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte administrationen indstilling.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Politik, Udvikling og Borgerservice
Rune Munch Christensen

Forhåndsdialoger og fritagelse for byggesagsgebyr
Baggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget har besluttet at forhåndsdialog er undtaget
byggesagsgebyr. I praksis begynder en del af sagsbehandlingen allerede i forhåndsdialogen
– og sagsbehandlingen er gebyrpålagt. Administrationen lægger op til, at den første halve
time af forhåndsdialogen (eksklusive en rimelig forberedelse) er gratis og at der
efterfølgende pålægges gebyr.

Forslag
Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget beslutter, at det kun er den
første halve time af en forhåndsdialog, der er undtaget for byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling
Der er i dag byggesagsgebyr på alle byggesager. Det følger af Miljø- og
Planlægningsudvalgets beslutning om, størst mulig grad af brugerbetaling.
Udvalget har dog besluttet at der er to undtagelser: 1) naboklager og 2) forhåndsdialoger.
Naboklager er undtaget, så en nabo ikke blot kan klage et byggeri dyrere. Forhåndsdialoger
er undtaget, for at give incitament til at søge en forhåndsdialog om et byggeri, så det kan
blive rigtig første gang, og det undgås at der spildes ressourcer hos borgerne og i
administrationen.
I praksis starter en del af sagsbehandlingen allerede ved forhåndsdialogen, og det er
besluttet at selve sagsbehandlingen skal være gebyrpålagt. Det er svært at forklare
borgerne og er uhensigtsmæssigt at administrere efter.
Administrationen foreslår derfor, at det defineres, at det er den første halve times dialog
(eksklusive en rimelig forberedelse), der er gratis. Det vil være lettere at forklare borgerne
og lettere og mere entydigt at administrere. Alternativt, at der ikke undtages nogen dele af
sagen for byggesagsgebyr.
Der er adskillige andre kommuner, der også har implementeret et dialogmøde af en halv
times varighed, det har fx Rudersdal - og Gentofte Kommuner indført.
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Hillerød har helt undtaget 1. forhåndsdialogmøde for byggesagsgebyr.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udsætte sagen til april.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

14
16/14705
05.13.00G01
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Johanne Leth Nielsen

Evaluering af trafiksanering på Stumpedyssevej
Baggrund
I foråret 2015 blev Stumpedyssevej fredeliggjort gennem en trafiksanering med etablering
af såkaldt 2 minus 1 indretning inden for byzonen. Tiltaget er nu blevet evalueret.
Evalueringen viser, at formålet er opfyldt, men der registreres stadig for høje hastigheder
på vejen.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at tage evalueringen til efterretning og godkende en af følgende
muligheder




at trafiksaneringen på Stumpedyssevej suppleres med 2 bump,
og at de to bump finansieres af projektpulje til trafiksanering
(anlægsøkonomien forventes at være maks. 100.000 kr.) eller
at der ikke suppleres med yderligere bump, men at
administrationen samarbejder med færdselspolitiet om
fartkontroller på vejen

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af en analyse af vejene Sjælsmarksvej, Kettingevej og Stumpedyssevej i
Vestområdet, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2014 at gennemføre en fredeliggørelse af
Stumpedyssevej, hvad angår den strækning, der er omfattet af byzone. Formålet med
projektet var nedbringelse af for høj hastighed og højere prioritering af bløde trafikanter.
Projektet blev gennemført i 2015 og omfattede:


2 minus 1 afmærkning
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Et bump i hver ende af byzonen
En hævet flade i krydset ved Kettingevej
Mere tydelige byzonetavler

Tiltagene blev til dels valgt på baggrund af input fra to borgermøder.
Projektet er nu evalueret efter 1 år. Evalueringen er foretaget af Rambøll og vedlagt som
bilag. Den bygger på hastighedsmålinger, trafiktællinger og en spørgeskemaundersøgelse
blandt områdets beboere.
Hovedresultater

1. Formålet er opfyldt, da hastigheden er nedbragt og trygheden er
øget væsentligt blandt de bløde trafikanter.
2. Gennemsnitshastigheden er faldet 7 %, hvilket er et flot resultat.
Den er dog stadig noget for høj.
3. Der er sket en stigning i antallet af cyklister.
4. Mange synes dog også, at det er blevet mindre trygt at køre bil
på vejen. (Dette kan ses som en fordel, da utryghed hos
bilisterne kan medføre øget opmærksomhed og lavere
hastighed.)
5. Beboerne oplever, at der stadig køres for hurtigt.
6. Det vurderes, at 2 minus 1 markeringen har gjort det lettere for
bilister at vise hensyn over for andre trafikanter.

Vurdering og muligheder
At gennemsnitshastigheden er faldet 7 %, er et flot resultat. Men der køres stadig for
hurtigt. Gennemsnitshastigheden er nu 56 km/t (tilladt hastighed er 50 km/t) og andelen af
biler, der kører over 50 km/t, er 70 %. Beboerne peger ligeledes i
spørgeskemaundersøgelsen på, at der stadig køres for hurtigt.
Administrationen anbefaler, at vi enten laver en aftale med færdselspolitiet omkring
fartkontrol, eller at vejen suppleres med to ekstra bump. Fartkontrol er effektivt men kan
have en kortvarig effekt. Bump er ligeledes effektivt og kan muligvis yderligere reducere
antallet af biler på vejen. Antallet af biler har indtil nu været det samme før og efter
trafiksaneringen, men flere bump kan ændre på dette, da nogle vil vælge en alternativ
rute.
Uagtet valget af løsning vil administrationen foretage endnu en hastighedsmåling i 2018,
vurdere effekten og eventuelt genoptage overvejelserne.
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Økonomi/personale
Løsningen med fartkontrol vil være udgiftsneutral for Hørsholm Kommune.
Vælges løsningen med to bump, kan de finansieres af projektpulje til trafiksanering, der
også oprindeligt finansierede projektet.
Anlæg af 2 ekstra bump vil koste 80.000 – 100.000 kr. ud af et samlet restbudget på
114.000 kr., der forventes overført fra 2016. Pengene er frigivet.
Arbejdet kan blive udført i foråret 2017.

Kommunikation
Evalueringen bliver lagt på kommunens nye hjemmeside.

Sagens tidligere behandling
Trafiksaneringsprojektet godkendt af Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-10-14.

Bilag
-

Evaluering af Stumpedyssevej

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at der ikke skal suppleres med yderligere bump.
Sagen skal ikke sendes videre.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

15
16/18351
00.32.04Ø00
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jette Andersen

Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og
trafiksikkerhedspulje
Baggrund
Der er aflagt anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg
og Kommunalbestyrelse, at godkende anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling
Anlægsprojektets nettobevilling udgjorde 3.794.200 kr. Anlægsregnskabet udviser en
udgift på 5.279.791 kr. og en indtægt fra staten på 1.481.034 kr. svarende til en
nettoudgift på 3.798.757 kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 4.557 kr. som er
finansieret af anlægspuljen til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan.
Anlægsprojektet dækker en lang række tiltag, der forbedre forholdene for cyklister. Der er
bl.a. etableret bedre fremkommelighed for cyklister på Hørsholm Allé og i krydset Usserød
Kongevej/Bolbrovej. Cykelstien på Alsvej er blevet forlænget og der er opsat lysdioder i
cykelsti ved Frederiksborgvej og Isterødvej samt ved stikrydsning P.M. Daells Allé og
Mortenstrupvej. Der er etableret torontoanlæg ved Usserød Kongevej og Gl. Byvej samt
trafikforholdene ved Rungsted skole er blevet forbedret.
Der er desuden afholdt cykelevents og kampagner, geo-caching m.m. Der er opsat variable
tavler, cykelbarometer, cykelpumper samt etableret cykellegepladser på Stadion Alle og
cykelparkering ved Kokkedal Station.

Sagens tidligere behandling
KB
KB
KB
KB

22.02.2010
28.03.2011
18.06.2012
15.12.2014
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Bilag
-

Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab
Bilag 2: Revisorerklæring
Bilag 3: Ledelseserklæring

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
anlægsregnskabet godkendes.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

16
17/1087
00.30.00Ø00
MPU - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Sultan Özcetin

Budget 2018: Involvering af interessenter på Miljøog Planlægningsudvalgets område
Baggrund
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på
deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april
med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.

Forslag
Administrationen foreslår:



at Miljø- og Planlægningsudvalget tager stilling til hvorvidt
udvalget ønsker dialogmøder med relevante brugerbestyrelser,
brugerråd, foreninger mv. i marts/april. I givet fald fastlægger
udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling
For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen
og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2018-2021, skal fagudvalgene på deres
møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med
relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget
dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Økonomi/personale
Afholdelse af dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i
budgetarbejdet indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget
2018-2021.

Kommunikation
Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på
tidlig involvering i budgetarbejdet.
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede ikke at holde dialogmøder med interessenter i
marts/april.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

17
17/532
05.04.00G01
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til etablering af motionsruter
Baggrund
Der er ved budgetforhandlingerne 2013 afsat midler til udvikling og planlægning af nye
motionsruter. Midlerne er afsat i 2017, hvor der er afsat 208.300 kr.
Administrationen anbefaler, at beløbet frigives til etablering af motionsruter i Usserød
området, hvor der ikke findes lignende, og at de etableres som Kløverstier, hvortil der kan
opnås tilskud fra Friluftsrådet/Nordea-fonden.

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

1. At frigive det afsatte beløb på 208.300 kr. til udvikling og
planlægning af motionsruter og
2. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til om
administrationen skal arbejde videre med konceptet Kløverstier
samt
3. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til, hvor
ruternes skal etableres

Sagsfremstilling
Der findes i forvejen afmærkede motionsruter i både Kokkedal Skov og Rungsted Hegn.
Nye ruter kan derfor med fordel placeres i Usserød området eller med udgangspunkt i
Rungsted Havn. Bilag 1 viser en oversigt over mulige placeringer for nye motionsruter.
Om Kløverstier
Nye motionsruter kan anlægges som Kløverstier, der er et landsdækkende stikoncept, der
skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. Fire
stier á fire faste længder udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og
forbinder lokale interessepunkter, for eksempel aktivitetsmuligheder, natur- og
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kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder, på nye og spændende måder.
Kløverstierne giver brugerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser.
Kløverstierne etableres i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og øvrige
brugere.
Kløverstierne skal leve op til Friluftsrådet og Nordea-fondens krav for at kunne kalde sig
Kløverstier. Det er bynære stier, så derfor vurderes det, at de skal placeres på østsiden af
Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune.
Formidling
Formidlingen af lokale seværdigheder og aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet for
Kløverstierne, som sammenkæder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måder. Viden
om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos
brugervenlige mobil app og skilte i det fri.
Ruterne kan placeres efter temaer, eller de kan målrette sig udvalgte brugergrupper. Det
afhænger af ønsker og behov i lokalområdet. De kan eksempelvis etableres i samarbejde
med en skole og understøtte fag som Idræt, Historie eller Natur og Teknik, eller de kan
etableres i samarbejde med plejecentre og understøtte aktivitet for kommunens ældste
borger.
Se hvor i landet der findes Kløverstier

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling

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

Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

208.300

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:
Politikområde:

I alt
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Kommunikation
Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor interesserede holdes løbende informeret.
Der vil blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive indkaldt til den borgerinddragende
proces via annoncering i Ugebladet.

Bilag
-

Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet der
arbejdes videre med Kløverstier og at stierne etableres i Usserød området.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Miljø- og Planlægningsudvalget Torsdag den 23-02-2017

Side 47

Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

18
16/18383
05.01.08G01
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jan Levring

Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af
krydset Birkevej - Usserød Kongevej
Baggrund
Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af signalanlæg i
krydset Birkevej – Usserød Kongevej. Administrationen søger om at få frigivet
anlægsmidlerne til projektet.

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



at der frigives 2.200.000Kr. til etablering af signalanlæg,
finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev det besluttet at prioritere projektet og at finansiere
anlægget af Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje.
Med baggrund i de drøftelser der har været i udvalget, vil administrationen arbejde videre
med etablering af lyssignal og ikke rundkørsel.
Projektering vil blive iværksat nu og selve udførslen vil blive indarbejdet i det samlede
anlægsarbejde med forskønnelse af Usserød Kongevej.
Der planlægges møde med ejerne af parkeringsarealet ved Kongevejscenteret, med henblik
på at indgå aftale omkring arealoverdragelse til anlægget.

Økonomi/personale
Projektet forventes at kunne gennemføres inden for den afsatte økonomi.Bevillingsskema
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Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså Overslagså
e år
r xxxx
r xxxx
r xxxx
r xxxx

Drift
Politikområde:

Anlæg
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde:223195

2.200.000

Politikområde:

I alt

2.200.000

Kommunikation
Arbejdet vil blive annonceret og kommunikeret i tilknytning til det samlede projekt med
forskønnelse af Usserød Kongevej. Der udarbejdes en kommunikationsplan, med henblik på
inddragelse af interessenter og information til borgere.

Sagens tidligere behandling
Punktet er behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den. 28. april 2016, samt ved
budgetforhandlingerne 2016.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

19
16/7708
05.13.00G01
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til krydsombygning
Alsvej/Ørbæksvej
Baggrund
Der er i budgetaftale 2017 – 2020 afsat midler til ombygning af Alsvej/Ørbæksvej krydset,
som i dag ikke fungerer optimalt. Især krydsningen af Alsvej opleves som utryg for bløde
trafikanter.

Forslag
Der er afsat 400.000 kr. i 2017. Administrationen anbefaler, at Miljø- og
Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende



at frigive det afsatte beløb til forbedring af trafiksikkerheden i
Alsvej/Ørbæksvej krydset

Sagsfremstilling
For nogle år siden gennemførtes et projekt, hvor prioriteringen i krydset Ørbæksvej/Alsvej
blev ændret, således at Alsvej blev ”ført igennem”, og trafikanter fra Ørbæksvej vest fik
vigepligten mod Alsvej – en såkaldt knækket prioritet.
Projektet har desværre ikke virket tilstrækkeligt, og en evaluering foretaget af Rambøll
anbefaler, at der foretages yderligere tiltag.
Evalueringen peger på, at trafikken på Ørbæksvej (på begge sider af Alsvej) er vokset
mere end forventet på baggrund af modelberegninger fra 2010. Det skyldes efter Rambølls
vurdering, at det signaregulerede kryds ved Alsvej/Rungstedvej har gjort det meget lettere
at komme ud på Rungstedvej fra Alsvej. Sammenholdt med de ”gunstige” vigepligtsforhold
har det tiltrukket mere trafik.
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Det har medført, at den gennemkørende trafik er prioriteret over den lokale trafik, og dette
er ikke hensigtsmæssigt i et boligområde omkranset af overordnede trafikveje, der bør
benyttes i stedet.
Detailplanlægning af nye tiltag afventer.

Økonomi/personale
Bevillingsskema
Tillægs-bevilling

Indevære
nde år

Beløb hele kr.
Overslag
Overslag
sår xxxx
sår xxxx

Overslag
sår xxxx

Overslag
sår xxxx

0

0

Drift
Politikområde:
Anlæg
Politikområde:
I alt

0

0

0
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Anlægs-bevilling:
(igangsætningstillad
else)
Politikområde:
Politikområde:
I alt

400.000

0

0

0

0

Kommunikation
Der vil blive orienteret om nye tiltag på kommunens hjemmeside og evt. i Ugebladet.

Sagens tidligere behandling
Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016
Miljø- og Planlægningsudvalget tog evalueringen til efterretning og besluttede at
tilbageførelsen af den knækkede prioritet skal medtaget til budgetforhandlingerne i august
2016.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

20
15/16886
05.01.13A00
MPU - ØU - KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Søren Rønn Ryby

Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR
på vej
Baggrund
Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat 4.830.000 kr. til gennemførelse af
klimatilpasningstiltag på Hasselvej, Gyvelvej og sidevejene.
Administrationen foreslår, at de afsatte midler frigives.

Forslag
Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen at godkende:
-

at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 4.830.000 til udarbejdelse af
klimatilpasningstiltag frigives.

Sagsfremstilling
Hørsholm Vand´s kloaksystem i området bag ved Kongevejscenteret er et fællessystem.
Kapaciteten er ikke stor nok til at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn
hvert tiende år.
Regnvand fra Birkevej og Gyvelvej med sidevejene Falkevej, Uglevej, Tranevej og Havevej
strømmer til fælleskloakken, og løber derefter ned til brøndene på Hasselvej, som er
laveste punkt i området.
Hørsholm Vand har derfor et behov for at øge kapaciteten til håndtering af regnvand i
området. Endvidere vil det være en fordel, hvis regnvandet i området håndteres lokalt og
uden om renseanlægget.
Vejene bidrager til en stor del af kapacitets problemerne, da næsten alt vejvand bliver ledt
til kloakken. I dette projekt kan Hørsholm Kommune i samarbejde med Hørsholm Vand
afprøve andre metoder til afledning af vejvandet.
Projektets udformning
Der arbejdes med to forskellige metoder til håndtering af regnvand.
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nedsivning igennem en vandgennemtrængelig asfalt eller
nedsivning igennem et beplantet regnbed.

Anlæggene skal opfylde kravene i kommunens klimatilpasningsplan, og opbygges så de kan
håndterer en 10 års regnhændelse. Det betyder at anlæggene i gennemsnit hvert 10. år
tillader en regnhændelse, som kan medfører oversvømmelse.

Økonomi/personale
Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.830.000 kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag.
Udgifterne skal dække følgende omkostninger:
Projektet budget
Aktivitet
Udbud og projektering
Udførelse
Samlet pris
Uforudsigelige udgifter 15%
Samlet anlægsomkostninger

Pris
500.000
3.700.000
4.200.000
630.000
4.830.000

Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Drift/anl Indeværen Overslag Overslag Overslag Overslag
æg m.v
de år
sår 1
sår 2
sår 3
sår 4

Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstillad
else)
Politikområde:11
223172

0

0

0

0

0

0

0

0

4.830.000

Politikområde:

I alt

4.830.000

Kommunikation
Der er et tæt samarbejde med NOVAFOS omkring projektering og udførelse. Borgere og
interessenter i området informeres om de planlagte arbejder.
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Sagens tidligere behandling
KB 30. maj 2016
ØU 19. maj 2016
MPU 28. april 2016

Bilag
-

Foto af regnbede

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Miljø- og Planlægningsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

21
15/23294
05.13.00G01
MPU-ØU-KB - Åben sag
23.02.2017
Politik, Udvikling og Borgerservice
Jan Levring

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af
fodgængerovergang på Ådalsvej
Baggrund
Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af
fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkkedal Station. Administrationen søger om at få
frigivet anlægsmidler til projektet.

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

at der frigives 300.000Kr. til etablering af belysning, skiltning og Torontoanlæg,
finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling
På møde i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 17. december 2015 blev det besluttet at:




Beplantningen beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret
og
Der udarbejdes budgetønske om etablering af lovpligtig
afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen 2017-2020.

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 300.000Kr til sikring af
fodgængerovergangen.
Fodgængerovergangen forbinder Ådalsparken med Kokkedal Station. De afsatte midler skal
bruges til at sikre overgangen med belysning, skiltning og advarselsblink ”Torontoblink”.
Vejstrækningen ved overgangen samt ind og udkørsel til parkeringspladsen ved Kokkedal
station søges samtidig hastighedsdæmpet med en anbefalet hastighedszone på 40 km/h
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Økonomi/personale
Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi.
Bevillingsskema
Beløb hele kr.
Tillægsbevilling

Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså Overslagså
e år
r xxxx
r xxxx
r xxxx
r xxxx

Drift
Politikområde:

Anlæg
Politikområde:

I alt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 223204

300.000

Politikområde:

I alt

300.000

Kommunikation
Administrationen vil udsende pressemeddelelse umiddelbart inden anlægsarbejdet går i
gang, men vil derudover ikke have dialog med borgere / brugere omkring projektet.

Sagens tidligere behandling
Punktet er tidligere behandlet på møde den 17. december 2015 i Miljø- og
Planlægningsudvalget.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel

3

Lukket

3
3

Lukket
Lukket

3

Lukket

3

Lukket

3
3

Lukket
Lukket

3

Lukket

3

Lukket

3
3

Lukket
Lukket

3

Lukket

4
4
4
5
6
6

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

6

Åben

8
14
15
15
15
17
20

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Refnr.

Bilag 1 Hørsholm Kommunes salgsmateriale december
2016_endelig version.pdf
Bilag 2 Udkast til betinget købsaftale
Bilag 3 Støjrapport udarbejdet af COWI
Bilag 4 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
fremsendelsesbrev
Bilag 5 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal
dispositionsforslag
Bilag 6 Boligselskabet DFB fremsendelsesbrev
Bilag 7 Boligselskabet DFB dispositionsforslag
Bilag 8 arkitektonisk vurdering af Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedals dipositionsforslag
Bilag 9 arkitektonisk vurdering Boligselskabet DFBs
dispositionsforslag
Bilag 10 Økonomioversigt Møllehusgrunden
Bilag 11 Salgsforberedende udgifter vedrørende Møllehusgrunden
Bilag 12 Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutning den 23
februar 2017.pdf
Bilag 1 Høringssvar Lokalplan 157.pdf
Bilag 2 Klage over lokalplan 157.pdf
Bilag 3 Supplerende beregninger - trafikscenarie 2026.pdf
Status på byggesagsbehandling 2016
Udgiftsfordeling 2016-09-09 - bilag til dagsorden
Notat_Piet Heins vej.pdf
Kommentarer til fremsendte bemærkninger fra grundejer på Piet
Heins Vej.docx
Bilag til punkt 6 Usserød Kongevej_placering af træer.pdf
Evaluering af Stumpedyssevej
Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab
Bilag 2: Revisorerklæring
Bilag 3: Ledelseserklæring
Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx
Foto af regnbede
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2275352
2275354
2275356
2275358
2275359
2275360
2275361
2275362
2275363
2275364
2275365
2282116
2277179
2277182
2277184
2271065
2267325
2267335
2274105
2275175
2257637
2251857
2263285
2263289
2263664
2274459
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