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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   17/10438 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Direktionen orienterede om en ejendomssag. 
  
På baggrund af spørgsmål fra Annette Wiencken (V) orienterede direktionen om 
Ulvemosehuset. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   17/10659 
Journalnr.:   00.17.15I04 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles 
kommunale samarbejder 
 
Baggrund 
Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens 
samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune 
deltager i. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget besluttede d. 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have 
en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder. 
  
I den anledning deltager repræsentanter fra Norfors, Novafos, Nordsjællands Politi og 
Nordsjællands Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder  d. 14. september og d. 12. 
oktober: 
  
Torsdag d. 14. september deltager: 
Kl. 08.15       Novafos v/Tina Otterstrøm og direktør Carsten Nystrup 
Kl. 08.30       Norfors v/Tonny Juul Jensen 
Kl. 08.45       HMN Naturgas v/borgmester Morten Slotved 
  
Torsdag d. 12. oktober deltager: 
Kl. 08.15       Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger 
Kl. 08.30       Nordsjællands Politi v/stationsleder Lau Lauritzen 
 
Sagens tidligere behandling 
Sidste orientering var torsdag d. 13. oktober og torsdag d. 17. november 2016. 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
  
Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet. 
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Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   13/1162 
Journalnr.:   00.01.00G00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annette Spliid 
 

Forventninger til samfundsøkonomien og hvordan 
den kan påvirke Hørsholm Kommune v. Danske 
Bank Las Olsen 
 
Baggrund 
Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank har et indlæg hvor han vil fortælle om Danske 
Banks forventninger til samfundsøkonomien og hvordan den kan påvirke Hørsholm 
Kommune. 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   17/13386 
Journalnr.:   03.01.04G00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lotte Friis 
 

Orientering - tomme boliger i Hørsholm Kommune 
 
Baggrund 
Orientering om tomme boliger i Hørsholm Kommune. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2007 truffet beslutning om retningslinjerne 
for administration af tomme boliger i henhold til boligreguleringslovens kapitel 7, hvorefter 
det skal sikres, at boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme, medmindre 
der foreligger en særlig kvalificeret begrundelse, jf. nedenfor. Det blev i denne forbindelse 
bl.a. besluttet, at der rutinemæssigt skal iværksættes politianmeldelse, når boligejere ikke 
reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. 
  
I en valgperiode skal det undersøges 1 – 2 gange, om der er ledige boliger i kommunen. 
  
På baggrund heraf har administrationen udarbejdet en liste over ledige boliger i 
kommunen, som har stået tomme mere end 90 dage. Listen indeholdt i alt 138 boliger. 
  
Administrationen har efterfølgende foretaget en frasortering efter følgende kriterier: 

• Boligen er efterfølgende blevet beboet  
• Boligen er under ombygning  
• Boligen skal nedrives eller benyttes til andre formål 
• Boligen er sat til salg  
• Boligen er ledig med henblik på udlejning  
• Andre årsager – fx afventer byggetilladelse, venter på at få 

solgt egen bolig før indflytning, kommet på plejehjem eller er 
død.  

Efter frasortereringen ud fra ovennævnte kriterier indeholdt listen 47 boliger. 
  
Administrationen har skriftligt kontaktet de 47 ejere af de tomme boliger for at få en 
redegørelse om, hvorfor boligen står ledig.  
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Administrationen har modtaget svar fra langt de fleste, og der skal ske opfølgning på 15 af 
de tomme boliger. På baggrund af tilbagemeldingerne fra ejerne af de tomme boliger er der 
fastsat individuelle datoer for, hvornår opfølgning skal finde sted. Årsagerne til opfølgning 
er fx, at boligen søges udlejet igennem et udlejningsfirma, at boligen er under renovering 
eller andre af de årsager, som går ind under ovennævnte kriterier. 
  
Administrationen har kontaktet Nordsjællands politi vedr. en enkelt bolig, da ejer ikke har 
svaret på administrationens henvendelser. Administrationen har ikke hjemmel til at 
undersøge sagen videre og har derfor bedt om politiets hjælp samt en vurdering af, om der 
er grundlag for bøde.  
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/5746 
Journalnr.:   00.30.08Ø00 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  John Larsen 
 

Orientering - Hospitalsgrunden - afslutning på 
nedrivningsfasen 
 
Baggrund 
Bygningerne på hospitalsgrunden er nu fjernet, derfor afsluttes nedrivningsfasen og 
hospitalsgrunden overdrages herefter til byudvikling. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med afslutningen af nedrivningsfasen kan det oplyses: 
  
At der samlet set er bevilliget 23,9 mio. kr., hvoraf de 17 mio. kr. er mærket til 
nedrivningsarbejde, rådgivning og relaterede miljøomkostninger. Det kan oplyses, at der 
ved nedrivningsfasens afslutning samlet set er brugt 12.7 mio. kr. til nedrivningsarbejde, 
og 2.3 mio. kr. til rådgivning og miljøomkostninger.  
  
At de resterende 2 mio. kr. af de afsatte 17 mio. kr. herefter overgår til den videre 
udvikling af hospitalsgrunden. 
  
At den anlagte klagesag mod Hørsholm Kommune, vedrørende annullering af 1. 
udbudsrunde blev afvist af Klagenævnet for udbud den 4. april 2017, og at Hørsholm 
Kommune blev frifundet i samtlige anklagepunkter. 
 
Sagens tidligere behandling 
KB 26.10.2015 
KB 25.01.2015 
KB 25.04.2016 
KB 25.04.2016 
KB 27.06.2016 
KB 29.08.2016 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   17/14468 
Journalnr.:   00.01.00P08 
Sagsforløb:  ØU - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Betina Bojesen 
 

Den udvidede udfordringsret 
 
Baggrund 
Borgmesteren har modtaget brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. den udvidede 
udfordringsret. 
  
Som følge af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er 
udfordringsretten genindført. Der åbnes dermed op for, at kommunale og regionale 
institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de statslige og 
lokale regler. 
  
Borgmesteren har bedt administrationen om at udarbejde procedure, der sikrer at alle 
enheder i kommunen opfordres til at stille forslag til regelændringer eller etablering af 
forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlig sektor. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager borgmesterens orientering til 
efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Borgmesteren har modtaget brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. den udvidede 
udfordringsret. 
  
Som følge af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er 
udfordringsretten genindført, fordi der er behov for at tænke i nye baner for at sikre fortsat 
udvikling af kvalitet i de offentlige serviceydelser og en øget effektivitet. 
  
Der åbnes dermed op for, at kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og 
private leverandører mulighed for at udfordre de statslige og lokale regler. 
  
Ministeren opfordrer alle kommuner og regioner til aktivt at medvirke til, at der gøres brug 
af udfordringsretten.  
  
Borgmesteren har derfor bedt administrationen om at udarbejde procedure, der sikrer at 
alle enheder i kommunen opfordres til at stille forslag til regelændringer eller etablering af 
forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Der 
skal samtidigt udarbejdes en procedure for hvordan der bedst årligt kan afrapporteres til 
Ministeriet. 
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Proceduren vil blive fremlagt for Økonomiudvalget på mødet i november. 
 
Bilag 
-    Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret.docx 
-    Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret.docx 
-    Bilag 2 - Ansøgningsskema.docx 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiudvalget Torsdag den 12-10-2017  Side 12 
 

Økonomiudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   17/12253 
Journalnr.:   01.00.00P00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Ulrik Westergaard 
 

Revision af Fingerplan 2017, Nye boliger Agiltevej 
 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet høringssvar til den tekniske forhøring i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplan 2017, spor 2. 
 
Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at 
godkende, at Hørsholm Kommune indgiver høringsforslag til Erhvervsstyrelsen som 
beskrevet i bilag 1. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet høringssvar til den tekniske forhøring i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplan 2017, spor 2. 
  
Forslaget har til hensigt at styrke det eksisterende boligområde ved realisering af 
bebyggelse med landsbykarakter vest for Helsingørmotorvejen bag ved Grønnegade i 
Hørsholm kommune. Høringsforslaget er vedlagt som bilag 1. 
  
Alle forslag i den tekniske forhøring skal lægges på internetportal på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside med frist den 15. oktober 2017. 
  
Forslaget afsendes i første omgang administrativt med henblik på overholdelse af 
tidsfristen. 
  
Proces- og tidsplan 
De statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen - er 
under revision (spor 2). I april 2016 blev en revision af Fingerplan 2013 igangsat (spor 1). 
Ligesom den nylige modernisering af planloven har revisionen, der falder i to spor, til 
formål at give kommuner, virksomheder og borgere bedre mulighed for at skabe vækst og 
udvikling under hensyntagen til natur og miljø. 
  
Det første spor i revisionen havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. 
Resultatet af det første spor, Forslag til Fingerplan 2017, var i offentlig høring fra den 3. 
april til den 29. maj 2017. Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2016. 
  
Det andet spor skal afdække, om der er behov for grundlæggende ændringer af 
Fingerplanens bestemmelser, og ændringerne forventes gennemført i løbet af 2018. 
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Det andet spor blev indledt med et møde den 8. juni 2017 med deltagelse af 
Erhvervsministeren og borgmestre fra de 34 kommuner i fingerplanområdet. På mødet 
orienterede erhvervsministeren om tidsplan og de indholdsmæssige rammer for spor 2. 
  
Det er forventningen, at en revideret Fingerplan og et revideret Landsplandirektiv for 
detailhandel i hovedstadsområdet udstedes senest i 4. kvartal 2018. 
 
Sagens tidligere behandling 
Økonomiudvalget den 14. september 2017 
 
Bilag 
-    Bilag 1_Fingerplan 2017_ Nye boliger Agiltevej 
-    Bilag 2_ Kortbilag 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget forkastede administrationens forslag og besluttede, at sagen stoppes på 
dette grundlag og dermed ikke forelægges Kommunalbestyrelsen. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   16/1920 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Godkendelse af endelig samarbejdsaftale vedr. 
drift af fælles hjælpemiddelcentral 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017 udkast til samarbejdsaftale om 
etablering og drift af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, 
Rudersdal Kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.  
  
Der har efter sagens behandling vist sig behov for en opdatering af samarbejdsaftalen, som 
hermed forelægges til endelig godkendelse. 
 
Herudover har der vist sig et yderligere finansieringsbehov til selve etableringen af 
hjælpemiddeldepotet.  
  
Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender den endelige 
samarbejdsaftale.  

Herudover foreslår administrationen, at den budgetmæssige udfordring på 728.000 kr. i 
2018 medtages ifm. budgetopfølgning 1 og at finansieringen søges tilvejebragt indenfor 
udvalgets område.   
 
Sagsfremstilling 
Hørsholm, Lyngby–Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands 
Brandvæsen opdateret det tidligere godkendte udkast til samarbejdsaftale om drift af et 
fælles hjælpemiddeldepot. 
  
Samarbejdsaftalen fremlægges hermed til endelig godkendelse.  
 
Den opdaterede samarbejdsaftale præciserer i højere grad end den tidligere fremlagte 
aftale, hvorledes kommunerne står ved en mulig opløsning af samarbejdsaftalen. Det er 
herved præciseret i den foreliggende aftale, hvordan både indskudte etableringsudgifter og 
aktiver i form af indskudte og/eller erhvervede hjælpemidler kan udtages af den part, der 
ønsker at trække sig fra samarbejdet.  
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Samarbejdsaftalen tager herved i højere udstrækning højde for, at Ruderdal Kommune har 
en dobbeltrolle som både udlejer af lokaler til Nordsjællands Brandvæsen og 
samarbejdspartner på lige fod med Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner.   
  
På grund af ændringerne til samarbejdsaftalen er det nødvendigt, at samarbejdsaftalens 
ikrafttræden udskydes fra 01.10.2017 til 01.01.2018. 
  
Den endelige samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.  
 
Økonomi/personale 
Siden de oprindeligt estimerede etableringsudgifter blev opgjort til 3.850.000 kr. i 2016 har 
der vist sig et yderligere behov for indretning og aptering af hjælpemiddeldepotet med 
anslåede merudgifter på 700.000 kr. Merudgiften andrager udover selve apteringen 
primært udgifter til etablering af en handicapvenlig borgermodtagelse, således at borgerne 
er skærmet og adskilt i forhold til støj og forstyrrelser for pakning af hjælpemidler til 
udbringning. Herudover forudsættes yderligere merudgifter finansieret via 
hjælpemiddeldepotets drift.   
  
Hørsholm Kommunes økonomi gennemgås nedenstående. 
  
Etablering af / deltagelse i fælles hjælpemiddeldepot blev besluttet ifm. budget 2017 og af 
forslaget fremgik følgende budgetmæssige konsekvenser: 
  
Budget (tkr.) 
  2017 2018 2019 

Investering 700 200 0 
Effektivisering -700 -700 -700 

I alt 0 -500 -700 
(+ = budgetforøgelse, - = budgetreduktion) 
  
Af ovenstående tabel fremgår det, at den forventede investering i 2017 udgør 700 tkr., 
mens der forventes at kunne hjemtages en effektivisering på -700 tkr. 
Budgetkonsekvenserne i 2017 er samlet set neutrale.  
I 2018 er der tale om, at der skal investeres 200 tkr. i etableringen af det fælles 
hjælpemiddeldepot, mens der fortsat forventes en effektivisering på -700 tkr. Samlet set er 
der i 2018 budgetteret med en reduktion af hjælpemiddeldepotets udgifter med -500 tkr.  
I 2019 er det forventningen budgetmæssigt, at der ikke skal afholdes etableringsudgifter, 
mens den forventede effektiviseringen på -700 tkr. er uændret. Således er den samlede 
reduktion af hjælpemiddeldepotets budget på -700 tkr.  
  
  
I forhold til etableringen af det fælles hjælpemiddeldepot kan følgende regnskab opstilles: 
Regnskab 
  2017 2018 2019 

Investering 0 928 0 
Effektivisering 0 -700 -700 

I alt 0 228 -700 
 

      
(+ = merforbrug, - = mindreforbrug)       
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Pga. forsinket opstart af det fælles hjælpemiddeldepot er der i 2017 hverken afholdt 
udgifter til etablering eller hjemtaget effektiviseringsgevinster. Regnskabsmæssigt er der 
således ingen bevægelser samlet set.  
I 2018 er der tale om, at implementeringen igangsættes, og der forventes at skulle 
afholdes udgifter for 928 tkr. Der forventes samtidigt at der kan hjemtages 
effektiviseringsgevinster for 700 tkr. Samlet set forbruges 228 tkr. i 2018.  
I forhold til 2019 skal der ikke investeres i etableringen af det fælles hjælpemiddeldepot, 
mens effektiviseringsgevinsten på 700 tkr. fortsat kan hjemtages. Således reduceres 
udgifter på området med samlet set -700 tkr.  
  
  
  
  
I tabellen nedenfor holdes budgetforudsætninger op i mod det forventede regnskab: 
Difference budget / 
regnskab 2017 2018 2019 

Budget 0 -500 -700 
Regnskab 0 228 -700 

I alt 0 728 0 

(+ = merforbrug, - = mindreforbrug) 
  
Det kan i 2017 konstateres at der er budgetmæssig balance på trods af, at indsatsen ikke 
blev startet op i 2017 som forudsat. Hér er der tale om, at etableringsudgifterne skydes til 
2018, men også at der ikke kan opnås nogen effektivisering pga. forsinkelsen.  
I forhold til 2018 kan der konstateres et underskud på 728 tkr. Dette skyldes dels, at de 
oprindelige opstartsudgifterne på 700 tkr. er flyttet fra 2017 til 2018, dels at udgifterne er 
steget med 228 tkr., mens der i 2018 kun var budgetteret med udgifter på 200 tkr.  
Fra 2019 kan der konstateres balance mellem budget og regnskab, hvilket betyder at de 
oprindelige forudsætninger for forslaget holder.  
  
 
Bilag 
-    Bilag 1 Endelig samarbejdsaftale (03.10.17).DOCX 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   17/14542 
Journalnr.:   82.02.00G10 
Sagsforløb:  ØU-KB - Lukket sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anna Thun 
 

Salg af grund 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at 
bevillingen på kr. 500.000 godkendes, jf. det som bilag vedhæftede bevillingsskema, og at 
beløbet samtidig frigives. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   17/12253 
Journalnr.:   01.00.00P00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Ulrik Westergaard 
 

Revision af Fingerplan 2017, Fremtidens Rådhus 
 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet høringssvar til den tekniske forhøring i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplan 2017, spor 2. 
 
Forslag 
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at 
godkende, at Hørsholm Kommune indgiver høringsforslag til Erhvervsstyrelsen som 
beskrevet i bilag 1. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet høringssvar til den tekniske forhøring i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplan 2017, spor 2. 
  
Forslaget har til hensigt at muliggøre en styrkelse af Hørsholm Bymidte ved realisering af 
visionen om fremtidens rådhus med en bynær placering, tæt på byens borgere, kultur- og 
handelsliv og tæt på god, kollektiv trafikbetjening (regionale og lokale busforbindelser). 
Høringsforslaget er vedlagt som bilag 1. 
  
Alle forslag i den tekniske forhøring skal lægges på internetportal på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside med frist den 15. oktober 2017. 
  
Forslaget afsendes i første omgang administrativt med henblik på overholdelse af 
tidsfristen. 
  
Proces- og tidsplan 
De statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen - er 
under revision (spor 2). I april 2016 blev en revision af Fingerplan 2013 igangsat (spor 1). 
Ligesom den nylige modernisering af planloven har revisionen, der falder i to spor, til 
formål at give kommuner, virksomheder og borgere bedre mulighed for at skabe vækst og 
udvikling under hensyntagen til natur og miljø. 
  
Det første spor i revisionen havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. 
Resultatet af det første spor, Forslag til Fingerplan 2017, var i offentlig høring fra den 3. 
april til den 29. maj 2017. Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2016. 
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Det andet spor skal afdække, om der er behov for grundlæggende ændringer af 
Fingerplanens bestemmelser, og ændringerne forventes gennemført i løbet af 2018. 
  
Det andet spor blev indledt med et møde den 8. juni 2017 med deltagelse af 
Erhvervsministeren og borgmestre fra de 34 kommuner i fingerplanområdet. På mødet 
orienterede erhvervsministeren om tidsplan og de indholdsmæssige rammer for spor 2. 
  
Det er forventningen, at en revideret Fingerplan og et revideret Landsplandirektiv for 
detailhandel i hovedstadsområdet udstedes senest i 4. kvartal 2018. 
 
Sagens tidligere behandling 
Økonomiudvalget den 14. september 2017 
 
Bilag 
-    Bilag 1_Høringssvar_Fingerplan 2017_Fremtidens Rådhus i bymidten 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt og bemyndigede 
administrationen til at foretage redaktionelle rettelser i teksten i høringsforslaget med 
henblik på relevant tydeliggørelse. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  11 
Acadre sagsnr.:   17/4194 
Journalnr.:   01.02.05P16 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Ulrik Westergaard 
 

Endelig vedtagelse af Lokalplan 166 - Tæt-lav 
boligbebyggelse ved Louis Petersensvej 
 
Baggrund 
Forslag til Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej har været 
fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2017 til den 20. august 2017. Der er 
indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik 
på endelig vedtagelse af lokalplanen. 
 
Forslag 
Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 166 Tæt-lav bebyggelse på Louis 
Petersensvej vedtages endeligt med følgende ændringer: 
  
1. Bestemmelser 
  
1a) I § 6.4 justeres terrænkoten for byggefelt 1 fra kote 35 til kote 34. 

1b) Desuden tilføjes følgende efter sidste afsnit i §6.4: ”For terrænet mellem byggefelt 1 og 
lokalplanområdets vestlige skel gælder desuden, at det skal udformes som et naturligt 
jævnt fald fra byggefelt 1 til lokalplanområdets vestlige skel og beplantes med græs eller 
lignende, så det fremstår som et naturligt element ift. det omkringliggende landskab – 
Nattergaleengen”.  

1c) I § 5.2 ændres ”Stikveje A-H, B-G, C-F minimum 5,0 m bredde” til ”Stikveje A-H, B-G, 
C-F minimum 4,0 m bredde”. 
  
2. Kortbilag 
  
2a) På ”kortbilag 3 – Arealanvendelse” flyttes stipunkt c til stikvejen D-E´s sydlige ende (til 
punkt E) 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen har modtaget 17 høringssvar til forslag til Lokalplan 166 i 
høringsperioden. Afsendere på høringssvarene er: 
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(1) og (2) Anne og Claus Fæster, (3) Keld Andreasen, (4) Hørsholm Lille Skoles bestyrelse, 
(5) Grundejerforeningen Birgitparken, (6) Jørn B. Jørgensen, (7) Paulette Hjort, (8) Philip 
Moreno Hjort, (9) Peter Hjort, (10) Michael Larsen, (11) Kirsten Hurup-Andersen og Edel 
Fritzbøger, (12) Marie-Louise Bjerl Nielsen, (13) Lone og Lars Falck Jørgensen, Henrik 
Lessel, Simon og Mette Ellingsgaard, Anne Marie Damgaard og Jes Herbert, Benedikte 
Kieler, Anette og Steen Bender Abildgaard, Keld og Neel Andreasen, Anne Norling-Dahl og 
Jens Chr. Dahl-Sørensen (14) John Gath, (15) Henrik Tjott Villumsen, (16) Søren Hornbæk 
Svendsen, (17) Ove Nielsen. 
  
Høringssvarene omhandler især: 
  
- Bebyggelsens omfang og placering (terræn, bygningshøjde, bebyggelsesprocent) 
- Bebyggelsens ydre fremtræden – materialer 
- Ubebyggede arealer – legeområde og mobilmaster 
- Skyggepåvirkning og indbliksgener – naboer mod nord (Esbern Snares Vej), mod syd 
(Højskolevej), mod vest (Kirstineparken) 
- Vej,- sti- og parkeringsforhold, herunder trafikal påvirkning af det omkringliggende 
område  
- Øvrige: Hævdspåstand, natur og miljø, støj, beskyttelseslinjer, kloakering samt 
bemærkninger fra bygherre 
  
Alle høringssvar er gennemgået og behandlet i vedlagte høringsnotat, bilag 1. 
På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen justering af lokalplanforslaget 
inden endelig vedtagelse mht.: 
  
- Terrænkote for byggefelt 1, så bebyggelsen sænkes i terrænet 
- Tilføjelse af bestemmelse om begrønning af skrænt mod Nattergaleengen 
- Justering af minimumsbredde på interne stikveje 
- Justering af stiforløb for den interne sti c-d 
- Der er udarbejdet skyggediagrammer 
  
Bebyggelsens omfang og placering – terræn, højde, bebyggelsesprocent 
Der opfordres til, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, i stedet for 35, og at 
bygningshøjden sænkes fra 8,5 meter til 6,5 meter, idet det vil svare til de gældende 
bestemmelser for de omkringliggende områder i lokalplan 156.Der gøres indsigelse mod, at 
terrænet i Byggefelt 1 hæves 4 meter i forhold til det eksisterende terræn, og at der kan 
bygges i to etager – op til 8,5 meter – idet der samtidig efterlades en høj skrænt ud mod 
Nattergaleengen. Flere af svargiverne opfordrer til, at koten for de nederste byggefelter 
mod vest, Byggefelt 1 og 2, sænkes, og at muligheden for at fravige de i lokalplanforslaget 
angivne koter på +/- 1 meter slettes, da det giver mulighed for en for stor ændring.  
  
Administrationens bemærkninger 
I den gældende kommuneplan ”Kommuneplan 2013-25” er lokalplanområdet udlagt til 
boliger og offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 35 og maksimalt 2 etager 
(ramme 1.O5), hvilket stemmer overens med lokalplanforslaget og den tæt-lave 
boligbebyggelse som forslaget giver mulighed for at opføre på grunden. 
  
Fastsættelsen af en bebyggelsesprocent på 35% blev foretaget i forbindelse med 
Kommuneplanrevisionen i 2009, hvor man i forbindelse med opførelse af Louiselund 
besluttede at nedlægge Hannebjerg. Fastsættelsen er lavet ud fra en byplanfaglig vurdering 
iht. omgivelser, terræn og generelle højder. Hannebjerg-området er beliggende i et 
sammensat boligområde, hvor der både er åben/lav bebyggelse (fritliggende huse) og 
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tæt/lav bebyggelse (rækkehuse). Store terrænforskelle gør, at der i området ikke er en 
fremherskende bygningshøjde. 
  
Bebyggelsesprocenter på 35% i tæt-lav områder er ikke fremmed i Hørsholm, der findes 
flere eksempler på velfungerende områder, hvor en bebyggelsesprocent på 35 er 
gældende, herunder Belle Colle (ramme 1.B15), Slotsbakken (1.B25) og Mariehøj (1.B13). 
  
I forhold til udbuddet og arkitektkonkurrencen besluttede Kommunalbestyrelsen, at 
grunden skulle udbydes til et tæt-lav område med en mulig udnyttelse på op til 50%. Det 
vindende forslag udnyttede dog kun området med 35% og 30 boliger. 
  
Det er muligt justere bebyggelsens placering i terræn, så bebyggelse inden for byggefelt 1 
opføres i kote 34 i stedet for kote 35. Herved efterlades en skrænt mod Nattergaleengen på 
2 m i stedet for 3 m. Samtidig er det muligt at sikre overholdelse af tilgængelighed på 
interne veje i bebyggelsen og holde støttemure inden for lokalplanområdet på en max. 
højde på 1,2 m. Det forslås, at der tilføjes bestemmelse om begrønning af skrænt mod 
Nattergaleengen. 
Såfremt terrænet sænkes endnu mere, medfører det støttemure på op til 3 meter i skel 
både mod nord og syd, hvilket administrationen vurderer ikke er ønskeligt ift. at opnå et 
naturligst muligt terræn. 
  
Vej,- sti- og parkeringsforhold  
Der gives udtryk for bekymring ift. de trafikale forhold i de omkringliggende områder på 
baggrund af den nye bebyggelse. 
Der gives udtryk for, at stipunkt a - b er unødvendigt, da der er en sti til nattergaleengen 
via Esbern Snarresvej, og da lokalplanforslaget også indeholder en sti langs 
lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Ønske om at lade den interne sti c-d slutte ved den 
interne stikvej, der giver vejadgang til bebyggelsen i byggefelt 1. Ønske om en 
minimumsbredde på de interne stikveje på 4 m. 
 
Administrationens bemærkninger 
Det vurderes at området trafikalt godt kan bære en bebyggelse af dette omfang. 
Administrationen vil naturligvis følge udviklingen og løbende vurdere, om der opstår et 
behov for trafikregulerende tiltag, ensretning, hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. 
Administrationen vurderer at stipunkt a – b, med offentlig adgang, er en væsentlig 
stiforbindelse, som bør bevares, for at sikre en åben og tilgængelig bebyggelse. Stipunkt c 
– d er en intern stiforbindelse som forbinder de fælles haverum og frugthaver. Det 
anbefales at lade den interne sti slutte ved den interne stikvej med kørende adgang. 
  
Vejbredder i forslaget, afviger fra almindelig praksis i Hørsholm Kommune, hvor veje som 
betjener mere end 3 ejendomme udlægges med en vejbredde på 8 meter. Denne 
vejbredde muliggør b.la. anlæg af fortov, hvor dette skønnes nødvendigt. Forslaget 
indeholder ikke arealer til fortove eller cykelstier, hvorfor de bløde trafikanter skal færdes 
på de samme arealer som bilerne. Alle færdselsarealerne indrettes som lege- og 
opholdsområder, jf. Vejreglernes anbefalinger. Det vurderes derfor at det er forsvarligt at 
holde en minimums bredde på de interne stikveje, som betjener 4-5 boliger, på 4 meter 
  
Skyggepåvirkning 
Svargiverne påpeger, at der ikke er forelagt skyggediagrammer, som viser 
skyggevirkningen af byggeriet. 
  
Administrationens bemærkninger 
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I forbindelse med behandlingen af høringssvarene er der blevet udarbejdet 
skyggediagrammer, som viser skyggevirkningen af byggeriet over hele dagen hele året. 
Skyggediagrammerne viser at bebyggelsen, som lokalplanforslaget giver mulighed for, ikke 
vil give skyggegener for de omkringliggende bebyggelser.  
Skyggediagrammerne er vedlagt som bilag 4 

 

 
Bilag 
-    Bilag 1 - Samlede høringssvar LP 166 
-    Bilag 4 - Skyggediagrammer 
-    Bilag 3 - Forslag Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej 
-    Bilag 2 - Behandling af høringssvar LP 166 
-    Bilag 5 - Revideret ændringsforslag til § 6.4 
-    Bilag 6 - Forslag til tilføjelse på Kortbilag 3 
 
 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-09-2017 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udskyde punktet til udvalgets ekstraordinære 
møde tirsdag d. 3. oktober 2017. 
  
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet. 
Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 03-10-2017 
Siden MPU-mødet d. 27. september er forslaget om ændringen af § 6.4 (pkt. 1a i 
dagsordenen) blevet ændret således, at koterne for hvert byggefelt er mere præcist 
beskrevet, og afvigelsen fra de angivne koter er nedsat fra +/- 1 meter til  +/- 0,4 meter. 
Byggefelt 1 er sænket ca. 1 meter i forhold til bestemmelsen i lokalplansforslaget og 
tilpasset en terrænstigning fra nord mod syd. 
  
Forsalg til ny formulering af § 6.4: 
Ny bebyggelse skal – bortset fra kældre – placeres på reguleret terræn, jf.  kortbilag 3: 
Byggefelt I                 kote 33,5 – 34,75 
Byggefelt II                kote 35,0 og 36,0 
Byggefelt III               kote 36,75 og 37,5 
Byggefelt IV              kote 38,25 og 39,0 
For de angivne koter gælder, at de må fraviges +/- 0,40 meter. 
For byggefelt I gælder, at de angivne koter er koter ved boligernes indgang mod øst, og at 
hver bolig indvendigt springer 1 meter ned mod vest/Nattergaleengen. Desuden skal der 
ske en terrænmæssig forskydning mellem de enkelte boliger på mellem 0,2 og 0,3 meter 
med henblik på at bebyggelsen tilpasses en terrænstigning fra nord mod syd. 
  
Derudover er der tilføjet et ændringsforslag om en tilføjelse af koterne for de enkelte 
byggefelter (beskrevet i §6.4) på kortbilag 3.  
Det reviderede ændringsforslag af § 6.4 og tilføjelse af ændringsforslag til kortbilag 3 blev 
uddelt på mødet (nu vedlagt som bilag i dagsordenen). 
  
Udvalget godkendte indstillingen med de foreslåede ændringer, inklusiv den reviderede 
ændring af § 6.4 og tilføjelsen på kortbilag 3, og sender sagen videre til godkendelse i 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Desuden besluttede udvalget at afholde et dialogmøde med interesserede borgere om 
ændringsforslagene til lokalplanen d. 11. oktober kl. 16 – 17.30 i kantinen. 
  
Miljø- og Planlægningsudvalget ønskede, at behovet for et lyskryds på 
Rungstedvej/Sanskevej indgår i budgetforhandlingerne 2019-2022. 
Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagens behandling til november, og at 
administrationen inden da skal udarbejde notat bl.a. om mulighederne for og 
konsekvenserne af omplacering af enkelte boliger, reduktion af antal boliger samt forhold 
vedrørende gamle træer, legemuligheder og trafik.  
  
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiudvalget Torsdag den 12-10-2017  Side 25 
 

Økonomiudvalget 
 

Punkt:  12 
Acadre sagsnr.:   16/219 
Journalnr.:   01.02.05G01 
Sagsforløb:  MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Kristian Hestbech 
 

Forslag til Lokalplan 163 - Erhvervsområde ved 
Slotsmarken 
 
Baggrund 
Forslag til Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken fremlægges til politisk 
behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse i 2 uger*. 
  
Lokalplanen omfatter matr.nr. 168b, Usserød By, Hørsholm og udgør et areal på 8819 m2. 
Området rummer i dag Rosendahls kontordomicil og er en del af Lokalplan 142 fra 2010. 

Rosendahl ønsker at udvide deres domicil med 2000 m2 (1500 m2 til kontorer og 500 m2 til 
udstilling og lager). Den eksisterende lokalplan giver mulighed for dette, men med 
forudsætning om, at parkeringspladser skal etableres i kælder. Bygherre ønsker en ny 
lokalplan, der tillader parkering på terræn. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at: 
  

• Forslag til Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken 
sendes i offentlig høring i 2 uger i perioden fra den 29. september 
til den 13. oktober 2017. 

 
Sagsfremstilling 
Forslag til Lokalplan 163 skal muliggøre en udvidelse af Rosendahls kontordomicil og tillade 
parkering på terræn. 
  
Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet er 8.819 m2 stort og omfatter matr.nr. 168b, Usserød By, Hørsholm. Det 
afgrænses af Mariehøj Allé mod øst, af Slotsmarken mod nord, af skellet ind til 
erhvervsparken Slotsmarken mod vest og af Frederiksborgvej mod syd. 
  
Gældende planlægning 
Lokalplanområdet er ifølge Fingerplan 2013 beliggende i det ydre storbyområde og uden for 
de stationsnære områder. Det betyder i henhold til stationsnærhedsprincippet, at der ikke 
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umiddelbart må opføres erhvervsbyggeri på mere end 1.500 m² etageareal. For 
eksisterende erhvervsejendomme betyder det, at de maksimalt kan udvides med 1.500 m² 
til kontorerhverv. Lokaler til produktion, lager eller lignende ikke-arbejdskraftintensive 
formål kan tillades udover de 1.500 m². 
  
Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse på 2.000 m². Heraf må maksimalt 1.500 m² 
anvendes til kontorformål. De øvrige 500 m² må kun bruges til ikke-arbejdskraftintensive 
formål som lager, udstilling og lignende. Lokalplanens bestemmelser er dermed i 
overensstemmelse med Fingerplan 2013. 
  
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 1.E8, der indeholder 
følgende særlige bestemmelser for matr.nr. 168b: 
  
Særlige bestemmelser for matr. 168b Usserød By, Hørsholm 
  
Områdets anvendelse           
  

Erhvervs- og offentlige formål. Kontor og 
udstilling 

Maksimal bebyggelsesprocent 70 
Maksimalt antal etager 3 
Minimum grundstørrelse i m2 1000 
Supplerende oplysninger Der tillades fritlagt underetage, hvor 

terrænet tillader det. Det samlede 
etageareal til kontorformål må maks. 
udgøre 5.500 m2 

Gældende planer og områdeservitutter Lokalplan 142 
  
  
Planlægningens formål 
Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for parkering på terræn i forbindelse med en 
udvidelse af erhvervsejendommen på Slotsmarken 1. Udvidelsen består af op til 1.500 m² 
kontorareal samt 500 m² udstillingsareal. Lokalplanen skal sikre, at parkeringsløsningen 
indpasses så diskret i terrænet som muligt, samt at bygningsudvidelsen fastholder samme 
arkitektoniske udtryk som den eksisterende præmierede bygning. 
  
Lokalplanen har herudover til formål at opdatere anvendelsesbestemmelserne for områdets 
bebyggelse og at fastholde den grønne landskabelige karakter langs Frederiksborgvej. 
  
Miljøvurdering 
Der er i henhold til loven gennemført en screening af potentielle væsentlige indvirkninger 
som følge af lokalplanens vedtagelse. Screeningen viste, at lokalplanforslaget ikke vil 
påvirke miljøet i en sådan grad, at udarbejdelse af en miljøvurdering var nødvendig, da 

• Lokalplanen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i 
lovens bilag 3 eller 4 

• Lokalplanen ikke muliggør projekter, der i størrelse eller karakter 
vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet 

  
*Høringsperiode 
Jf. Planlovens § 24 stk. 6 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at fastsætte en 
høringsfrist på mindst 2 uger for forslag til lokalplaner af mindre betydning. Tidligere var 
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minimumsfristen 8 uger. Jf. § 24 stk. 7 ”[…] skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er 
passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan 
forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen.” 
 
Sagens tidligere behandling 
MPU godkendte lokalplanforslagets startredegørelse på mødet den 28. april 2016. 
 
Bilag 
-    Lokalplan 163_FORSLAG.pdf 
 
 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-09-2017 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 
godkende administrationens forslag. 
  
Miljø- og Planlægningsudvalget opfordrer Rosendahl til at holde egen naboorientering inden 
lokalplanprocessens offentlighedsfase. 
  
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. 
  
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  13 
Acadre sagsnr.:   16/16131 
Journalnr.:   01.02.05P16 
Sagsforløb:  MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Susanne Koch 
 

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 164 for 
boliger på Møllevænget og forslag til tillæg 1 til 
Kommuneplan 2013-2015 
 
Baggrund 
Forslag til lokalplan16 for boliger på Møllevænget og forslag til tillæg 7 til kommuneplan 
2013-2025 har været offentligt fremlagt fra den 1. juni til den 24. august 2017. Der er 
indkommet 5 høringssvar i perioden, heraf 2 kollektive fra beboerne på Møllevænget og 
Uldvejen som indbefatter 2 forslag til reducere bebyggelsen fra 28 boliger til henholdsvis 20 
og 15 boliger.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler at Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller overfor 
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at vedtage planforslagene med følgende 
ændringer. 
  

• § 3.2 som omfatter bestemmelser om mobilmast bortfalder og § 
6.1 som omfatter bebyggelsens placering rettes som konsekvens 
heraf. 

• Der indsættes en ny § 5.5 hvor det fastsætte at der skal 
udlægges 50 cykelparkeringspladser svarende til en norm på 2,5 
cykelparkeringsplads pr 100 m2 etageareal 

 
Sagsfremstilling 
De 4 høringssvar herunder de 2 kollektive omhandler især bebyggelsens tæthed, antallet af 
boliger, boligernes størrelse og indretning, friarealer og grundens udnyttelse. De enkelte 
temaer er gennemgået i vedlagte høringsnotat. Generelt er ønsket færre og større boliger, 
med mere friareal og privat udeareal. Der stilles forslag om at reducere antallet af boliger 
til 15, evt 20 hvis Møllevænget vest inddrages til parkeringsareal. Beboerne ønsker generelt 
at antallet af nytilflyttere begrænses. 
  
Baggrunden for igangsættelse af lokalplanarbejdet. 
Baggrunden for at igangsætte lokalplanarbejdet var behovet for at skaffe billige boliger 
bl.a. til borgere med lav indkomst, bl.a som følge af kontanthjælpsloftet. Samtidig blev der 
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givet mulighed for et ekstraordinært tilskud til det almene boligbyggeri fra staten netop for 
at afhjælpe en mulig hjemløshed som følge af de nye lave ydelser.  
  
For at holde huslejen på boliger nede, er der et begrænset antal virkemidler: 

·         grundpris og udnyttelse af grunden 
·         boligernes størrelse 
·         byggetekniske løsninger og boligernes udstyr 

  
Det udgør til sammen byggeriets anskaffelsessum som er afgørende for huslejens størrelse. 
Der er derfor lagt vægt på både antallet af boliger og størrelse på boligerne . henset til 
beliggenheden mellem en tætte bymidte og villabebyggelsen sydfor. Det har således ikke 
været hensigten at videreføre villakvarterets fritliggende boliger ind mod byen, men at 
finde en mellemform etageboligbebyggelserne i overvejende 3 etager i bymidten og 
villakvartererne mod syd i overvejende udnyttet tagetage.  
  
Frygten for mange nye naboer skal ses i sammenhæng med størrelsen på de nye boliger. I 
dag bor der 156 personer (børn og voksne) på Møllevænget og Uldvejen, det svarer til 3,12 
personer pr husstand. I den nye bebyggelse er dimensioneret til at rumme i gennemsnit 84 
personer (børn og voksne) svarende til 2 personer i de små lejligheder og 4 personer i de 
større lejligheder. Tallet kan variere afhængig af hvordan ventelisten ser ud på et givet 
tidspunkt 
  
Vurdering: 
Det er administrationens vurdering at der etableres 14 boliger på 50 m2 og 14 boliger på 
80 m2 samtidig med at grunden forhold løses tilfredsstillende. Såfremt antallet af boliger 
reduceres bliver der bedre friarealer, men færre boliger at anvise til de boligsøgende.   
 
Sagens tidligere behandling 
MPU – 24. november 2016 
ØU – 28. november 2016 
KB – 28. november 2016 
MPU - 23. februar 2017 
ØU – 23. februar 2017 
KB – 27. februar 2017 
MPU – 27.marts 2017 
ØU – 18. maj 2017 
KB – 29. maj 2017 
 
Bilag 
-    Samlede høringssvar 164 med forside - Høringssvar_LP_164_samlet.pdf 
-    høringsnotat 
-    Lokalplanforslag 164_for boliger ved Møllevænget.endelig version 20. april 2017 
-    Forslag til kommuneplan tillæg 7.pdf endelig version 20. april 2017 
 
 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-09-2017 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at udskyde punktet til udvalgets ekstraordinære 
møde tirsdag d. 3. oktober 2017. 
  
Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet. 
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Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 03-10-2017 
Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen at vedtage planforslaget og udvalget indstiller til, at antallet af 
boliger sættes ned fra 28 til 22. 
  
  
Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Med stemmerne 6 for og 1 imod (Stine Darmer (I)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og 
Planlægningsudvalgets indstilling om at vedtage planforslaget og om, at antallet af boliger 
sættes ned til 22, godkendt med den præcisering, at ”planforslaget” omfatter både forslag 
til lokalplan 164 for boliger ved Møllevænget og forslag til kommuneplantillæg 7 til 
kommuneplan 2013-25.   
  
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  14 
Acadre sagsnr.:   17/13125 
Journalnr.:   03.02.12G00 
Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Cigdem Koyuncu 
 

Tilsagn til opførelse af almene familieboliger på 
Møllehus-grunden (godkendelse af skema A) 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2017 truffet den beslutning at administrationen 
skal arbejde videre med boligorganisationen Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), c/o 
Domea om opførelse af almene familieboliger. 
  
Den 4. april 2017 er der indgået betinget købsaftale mellem Hørsholm Kommune og 
boligorganisationen DFB om salg af kommunens grund. 
  
Boligorganisationen DFB har indsendt skema A til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
  
I lyset af MPU’s indstillingen af den 3. oktober har administrationen valgt at få udarbejdet 
alternativ scenarie for skema A.   
 
Forslag 
Administrationens forslag forudsætter, at Kommunalbestyrelsen forinden godkender 
lokalplanforslag nr. 164 – For boliger ved Møllevænget og tillæg 7 til kommuneplan 2013-
2025.  
  

1. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til 
Kommunalbestyrelsen, at  

a. meddele tilsagn til boligorganisationen Danske 
Funktionærers Boligselskab om støtte til opførelse af 28 
almene familieboliger, dvs. godkende skema A med en 
anskaffelsessum på 43.753.000 mio. kr., hvoraf det 
kommunale grundkapitallån udgør 4.375.000 mio. kr. 
(afrundet), jf. bilag 1. 

  

b. meddele tilsagn til boligorganisationen Danske 
Funktionærers Boligselskab om støtte til opførelse af 22 
almene familieboliger, dvs. godkende skema A med en 
anskaffelsessum på 34.377.000 mio. kr., hvoraf det 
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kommunale grundkapitallån udgør 3.438.000 mio. kr. 
(afrundet), jf. bilag 2. 

  

2. Endvidere påtager Hørsholm Kommune sig en kommunal garanti 
for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60% af 
ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. 

  

3. Administrationen bemyndiges til at foretage korrektioner i skema 
A. 

 
Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2017 godkendt dispositionsforslag fra 
boligorganisationen DFB, dog med ønske om tilpasning af dispositionsforslaget. Det 
tilpassede dispositionsforslag omhandler opførelse af 28 almene familieboliger beliggende 
på Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, matr.nr. 173b, Usserød By, Hørsholm.  
  
Kommunalbestyrelsen har den 29. maj godkendt projektbeskrivelse, version A, af den 25. 
april 2017 fra Ramboll.  
  
  
Beskrivelse af boligerne og husleje for scenarie 1a 
Boligerne varierer mellem to boligstørrelser, og fordeler sig således, at der bliver opført 14 
boliger af 50 m2 og 14 boliger af 80 m2. Det samlede etageareal bliver 1820 m2.  
  
Boligerne på 80 m2 vil blive opført i 2 plan med 4 rum.  
De 12 boliger på 50 m2 vil blive delt således, at 8 af boligerne har 3 rum, og 4 af boligerne 
vil have 2 rum.  
  
De udendørs arealer vil være indrettet således, at der er mulighed for beboerne at mødes 
og samles. For hvert 4-5 bolig vil der være fælles ankomst og opholdsareal, og for de 
boliger hvor der er adgang via udvendig trappe, vil der være et repos til udendørs ophold.  
  
Af skema A fremgår det, at huslejen pr. m2 vil udgøre 1.085 kr. Dette betyder, at huslejen 
for boligerne på 50 m2 vil svare til ca. 4.500 kr. ekskl. forbrugsudgifter og øvrige udgifter 
pr. måned. For boliger på 80 m2 vil huslejen udgøre ca. 7.200 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 
øvrige udgifter pr. måned.  
  
  
Beskrivelse af boligerne og husleje for scenarie 1b 
Boligerne varierer mellem to boligstørrelser, og fordeler sig således, at der bliver opført 11 
boliger af 50 m2 og 11 boliger af 80 m2. Det samlede etageareal bliver 1430 m2.  
  
Boligerne på 80 m2 vil blive opført i 2 plan med 4 rum.  
De 11 boliger på 50 m2 vil blive delt således, at 7 af boligerne har 3 rum, og 4 af boligerne 
vil have 2 rum.  
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Af skema A fremgår det, at huslejen pr. m2 vil udgøre 1.085 kr. Dette betyder, at huslejen 
for boligerne på 50 m2 vil svare til ca. 4.500 kr. ekskl. forbrugsudgifter og øvrige udgifter 
pr. måned. For boliger på 80 m2 vil huslejen udgøre ca. 7.200 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 
øvrige udgifter pr. måned. 
 
Økonomi/personale 
Finansiering ved scenarie 1a 
Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum svarende til maksimumsbeløbet på 
22.890 kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på 1.150 kr. pr. m2. Med et samlet boligareal på 
1820 m2 udgør den maksimale anskaffelsessum 43.752.800 mio. kr. 
  
DFB oplyser, at anskaffelsessummen udgør 43.753.000 mio. kr. (afrundet), og fordeler sig 
som vist i skema A, der er udskrevet fra indberetningssystemet BOSSINF. 
  
Anskaffelsessummen finansieres sådan: 
  
Realkreditlån (88%)                               38.503.000 kr. 
Kommunalt grundkapitallån (10%)            4.375.000 kr. 
Beboerindskud (2%)                              875.000 kr. 
  
I alt                                                    43.753.000 kr.  
  
Grundkapitallånet forfalder, når Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A-ansøgning. 
  
Udover det kommunale grundkapitallån forpligter kommunen sig til en kommunal garanti 
for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, ligger ud over 60% 
af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127. Garantien udmåles individuelt med 
udgangspunkt i byggeriets markedsværdi. Størrelsen på garantien vil først være oplyst, når 
skema B skal godkendes. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. 
lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1.  
  
Bygherre skal til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandling betale gebyr på 
2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyrer, jf. 
almenboligloven § 107. Gebyret svarer til ca. 109.000 kr. (43.753.000/1000*2,5 = 
109.382,5 kr.)  
  

Beløb hele kr.  

Tillægsbevilling 
Indeværende 

år 2017 
Overslagsår 

2018 
Overslagsår 

2019 
Overslagsår 

2020 
Overslagsår 

2021 

 
Drift 

     
Politikområde: 80 4.375.000 kr. 

 
  

  

 
I alt 4.375.000 kr. 0 0 0 0 

  
  
  
Finansiering ved scenarie 1b 
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Der kan maksimalt godkendes en anskaffelsessum svarende til maksimumsbeløbet på 
22.890 kr. pr. m2 boligareal + energitillæg på 1.150 kr. pr. m2. Med et samlet boligareal på 
1430 m2 udgør den maksimale anskaffelsessum kr. 34.377.200 mio. kr. 
  
DFB oplyser, at anskaffelsessummen udgør 34.377.000 mio. kr. (afrundet), og fordeler sig 
som vist i skema A, der er udskrevet fra indberetningssystemet BOSSINF. 
  
Anskaffelsessummen finansieres sådan: 
  
Realkreditlån (88%)                               30.252.000 kr. 
Kommunalt grundkapitallån (10%)            3.438.000 kr. 
Beboerindskud (2%)                              688.000 kr. 
  
I alt                                                    34.378.000 kr.  
  
Grundkapitallånet forfalder, når Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A-ansøgning. 
  
Udover det kommunale grundkapitallån forpligter kommunen sig til en kommunal garanti 
for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse, ligger ud over 60% 
af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127. Garantien udmåles individuelt med 
udgangspunkt i byggeriets markedsværdi. Størrelsen på garantien vil først være oplyst, når 
skema B skal godkendes. Garantien skal ikke henregnes til kommunens låneramme, jf. 
lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1.  
  
Bygherre skal til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandling betale gebyr på 
2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyrer, jf. 
almenboligloven § 107. Gebyret svarer til ca. 86.000 kr. (34.377.000/1000*2,5 = 85.942,5 
kr.)  
  

Beløb hele kr.  

Tillægsbevilling Indeværende 
år 2017 

Overslagsår 
2018 

Overslagsår 
2019 

Overslagsår 
2020 

Overslagsår 
2021 

 
Drift      
Politikområde: 80 3.438.000 kr. 

 
  

  

 
I alt 3.438.000 kr. 0 0 0 0 

  
  
Tilskudsramme 
Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2016 truffet beslutning om at ansøge tilskud til 
etablering af almene familie boliger i medfør af bekendtgørelse nr. 403 af 21. april 2016.  
  
Ressortministerium har imødekommet kommunens ansøgning den 1. juli 2016.  
  
Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapitallån. Tilskuddet 
lyder på kr. 71.190 pr. opført bolig betinget af, at bekendtgørelsens regler er overholdt.  
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Det samlede tilskud vil udgøre kr. 1.993.320 for de 28 almene boliger.  
  
For 22 boliger vil det samlede tilskud udgøre kr. 1.566.180. 
  
Tilskuddet ydes til Hørsholm Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B 
oplysningerne, og udbetales den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de 
registrerede oplysninger i BOSSINF henholdsvis den 31. marts eller den 30. oktober. 
  
Bygherren skal senest 15 måneder efter tilsagnet (godkendelse af skema A) indberette 
skema B i BOSSINF.   
 
Sagens tidligere behandling 
MPU – 24. november 2016 
ØU – 28. november 2016 
KB – 28. november 2016 
MPU - 23. februar 2017 
ØU – 23. februar 2017 
KB – 27. februar 2017 
MPU – 27.april 2017 
ØU – 18. maj 2017 
KB – 29.maj 2017 
 
Bilag 
-    Bilag 1 
-    Bilag 2 
 
 

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Med stemmerne 6 for og 1 imod (Stine Darmer (I)) indstillede Økonomiudvalget 
administrationens forslag nr. 1b godkendt, dvs. tilsagn til boligorganisationen Danske 
Funktionærers Boligselskab om støtte til opførelse af 22 almene familieboliger, dvs. 
godkendelse af skema A med en anskaffelsessum på 34.377.000 kr., hvoraf det 
kommunale grundkapitallån udgør 3.438.000 kr. (afrundet), jf. bilag 2. 
  
Med samme stemmefordeling indstillede Økonomiudvalget endvidere administrationens 
forslag nr. 2 og 3 godkendt.   
  
Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  15 
Acadre sagsnr.:   17/3521 
Journalnr.:   18.20.00A00 
Sagsforløb:  SFKU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Frigivelse af midler fra idrætspuljen 
 
Baggrund 
I forlængelse af allerede frigivet midler til udviklingsinitiativer i Idrætsparken, søger 
administrationen yderligere 0,84 mio. kr. frigivet til at realisere de investeringer der er 
besluttet i samarbejde med Idrætsrådet. 
 
Forslag 
Administrationen foreslår, at Sport- fritid- og kulturudvalget indstiller en frigivelse af 
anlægsmidler svarende til 0,84 mio. kr. fra idrætspuljen, til Økonomiudvalget og 
efterfølgende Kommunalbestyrelsen. 
 
Sagsfremstilling 
Som en del af budgetaftale 2017-2020 blev aftaleparterne enig om at bevillige midler til 
generelle investeringer i Idrætsparken. I alt er der i budgetaftalen afsat 38 mio.kr over en 
4-årig periode.  
  
På møde den 24. april 2017 indstillede Sport-, fritid- og kulturudvalget en frigivelse på 1,26 
mio. kr. og administrationen er nu i gang med at realisere de planlagte investeringer. 
Samlet er der et budget på 2 mio. kr. i 2017, og administrationen søger de resterende 0,84 
mio. frigjort til yderligere investeringer i samråd med Idrætsrådet. 
  
Der søges frigivet midler til: 
-Ny scoretavle til skøjtehallen 
-Beplantning og renovering af grønne områder omkring skøjtehallen 
-Renovering af hegning generelt i idrætsparken 
-Konsulent- og rådgivningsbistand 
-Porte til Rungsted Roklub 
-Maling ved skydebane 
 
Økonomi/personale 
Bevillingsskema 

Beløb hele kr.  

Tillægsbevilling 
Indeværend

e år 
Overslagså
r xxxx 

Overslagså
r xxxx 

Overslagså
r xxxx 

Overslagså
r xxxx 
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Drift 
     

Politikområde:      

 
Anlæg 

     
Politikområde:      

 
I alt 0 0 0 0 0 

Anlægsbevilling: 
(igangsætningstilladels
e)      

Politikområde: 63 840.000 kr.      
Politikområde: 

     

      
I alt 840.000 kr. 0 0 0 0 

  
 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-09-2017 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens indstilling. 
Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at 
der afsættes midler fra Idrætspuljen til at etablere trådløst internet i Idrætsparken i 2017. 
  
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling. 
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Økonomiudvalget 
 

Punkt:  16 
Acadre sagsnr.:   17/9918 
Journalnr.:   27.36.00P20 
Sagsforløb:  SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  12.10.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Genbehandling af disponeringen af 
værdighedspuljen for 2018  
 
Baggrund 
Ved Social- og Seniorudvalgsmøde den 21. august 2017 indstillede udvalget til ØU og KB 
hvilke aktiviteter, der skal prioriteres med værdighedspuljen 2018. 
  
På Økonomiudvalgsmøde den 14. september blev punktet behandlet, og Økonomiudvalget 
besluttede, at Social- og Seniorudvalget skal genbehandle disponeringen af 
værdighedspuljen for 2018 - Herunder med ønske om en specificering af anbefalingen om 
en Musikalsk potpourri med en udgiftspost på 450.000 kr. 
  
På den baggrund genfremstiller administrationen beslutningspunktet fra august med et 
yderligere afsnit, der uddyber udgiftsposterne under musikalsk potpourri. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget genindstiller aktiviteter svarende 
til de udisponerede 570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  
 
Sagsfremstilling 
Resume 
Ved Social- og Seniorudvalget den 21. september indstillede udvalget til Økonomiudvalget: 
  
Social- og Seniorudvalget indstiller følgende aktiviteter svarende til de udisponerede 
570.000 kr. under Værdighedspuljen 2018 overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  

Aktiviteter Kr. 2018 
Musikalsk potpourri 450.000 kr. 
Aktiviteter afholdt af Ældresagen 40.000 kr. 
Seniorskovtur  80.000 kr. 
I alt 570.000 kr. 

  
Økonomiudvalget besluttede følgende på møde den 14. september: 
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Økonomiudvalget besluttede at henvise sagen til fornyet behandling i Social- og 
Seniorudvalget med henblik på en nærmere vurdering af ansøgningen vedrørende 
Musikalsk Potpourri. 
  
Specificering af Musikalsk Potpourri 
Det ansøgte beløb til Musikalsk Potpurri på 450.000 kr. i 2018 er baseret på en 
fremskrivning af regnskabet for Musikalsk Potpourri 2014. Regnskab 2014 for Musikalsk 
Potpourri vedhæftes som bilag 5. 
Administrationen undersøger pt muligheden for at reducere i det ansøgte tilskud til 
Musikalsk Potpourri 2018 og vil orientere herom på mødet i Social- og Seniorudvalget.    
  
Nedenstående tekst er gengivet fra dagsordenspunktet i august 
I forbindelse med Finanslov 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og 
implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne i budgetårene 2016-2019.  
  
Hørsholm Kommune har sideløbende med værdighedspolitikken udarbejdet en redegørelse 
for, hvordan puljemidlerne skal prioriteres for hele perioden.  
  
Kommunen skal hvert år indsende en redegørelse for prioritering af midlerne til Sundheds- 
og Ældreministeriet. 
Redegørelsen for puljemidlerne i 2018 skal indsendes til ministeriets godkendelse senest 
den 15. november 2017. 
Den foreløbige redegørelse med beskrivelse af de allerede disponerede midler er vedlagt 
som bilag 4. Redegørelsen opdateres med den politiske beslutning om prioriteringen af de 
resterende midler. 
  
Kommunalbestyrelsen traf den 29. februar 2016 beslutning om at disponere puljemidlerne 
for hele perioden inden for tre områder: flere varme hænder, kompetenceløft og 
forebyggelse. Langt de fleste puljemidler er prioriteret frem til 2019. Derudover afsættes 
hvert år en pulje, der prioriteres til etårige aktiviteter for det kommende år. I 2018 er 
denne pulje på 570.000 kr. 
  
Prioriteringsproces  
Social og Seniorudvalget afholdt i 2016 et borgermøde, hvor borgere og interessenter kom 
med forslag til prioriteringen af de resterende puljemidler.  
På grund af det forestående kommunalvalg og kommunens retningslinjer op til valget, 
lægger administrationen op til, at de resterende midler for 2018  alene disponeres  i 
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social- og Seniorudvalget. 
  
  
Administrationens forslag til aktiviteter 
Administrationens forslag til etårige aktiviteter i 2018 findes i bilag 2.  
Administrationen fremlægger forslag for 1.405.000 kr., som Social- og Seniorudvalget kan 
til- og fravælge. Udvalget kan ændre i de anslåede beløb under de foreslåede aktiviteter 
og/eller komme med andre forslag til aktiviteter.  

Administrationen har modtaget en ansøgning til støtte til Seniorrådets Seniorskovtur. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 3 til dette punkt, og Seniorskovturen er medtaget som 
forslag på administrationens liste (bilag 2) 
  
Administrationen anbefaler, at følgende tre forslag tilgodeses: 
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• Musikalsk potpourri:                     450.000 kr. 
• Aktiviteter afholdt af Ældresagen:     40.000 kr. 
• Seniorskovtur                                80.000 kr. 

 
Bilag 
-    Bilag 1: Oversigt over midler til et årige aktiviteter og fast disponerede midler 
-    Bilag 2: forslag til indsatser 
-    Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017 
-    Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af værdighedspuljen 2018 
-    Bilag 5: Regnskab Musikalsk Potpourri 2014.xlsx 
-    Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud til Musikalsk 
Potpourri 
-    Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for svage seniorer 2017 
Evaluering.docx 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-09-2017 
Social- og Seniorudvalget drøftede et udleveret notat forslag til reduktion i ansøgte tilskud 
til Musikalsk Potpourri. 
Social- og Seniorudvalget indstiller på baggrund af udleverede notat, at aktiviteten 
Musikalsk Potpourri reduceres i ansøgte tilskud fra 450.000 kr. til 375.000 kr. i 2018.  
De frigjorte 75.000 kr. indstilles til aktiviteterne Aktiv Seniordage med 35.000 kr. Og 
Skovtur for borgere, der modtager hjemmepleje med 40.000 kr.  
Dermed indstilles samlet til et årige aktiviteter i 2018 til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  

Aktiviteter Kr. 2018 
Musikalsk potpourri 375.000 

kr. 
Aktiv Senioruge (Seniorrådet) 35.000 kr. 
Skovtur for borgere, der modtager 
hjemmepleje (Frivillighedscentret) 

40.000 kr. 

Aktiviteter afholdt af Ældresagen 40.000 kr. 
Seniorskovtur  80.000 kr. 
I alt 570.000 

kr. 
  
Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med to nye bilag: 

·        Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud til Musikalsk Potpourri 
·        Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for svage seniorer 2017 

Evaluering. 
Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2017 
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt. 
  
Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i sagens behandling. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 
nr.  

Tilgang Titel  Refnr.  

6 Åben Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret.docx 2380191 
6 Åben Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret.docx 2380192 
6 Åben Bilag 2 - Ansøgningsskema.docx 2380195 
7 Åben Bilag 1_Fingerplan 2017_ Nye boliger Agiltevej 2381216 
7 Åben Bilag 2_ Kortbilag 2381139 
8 Åben Bilag 1 Endelig samarbejdsaftale (03.10.17).DOCX 2380651 

10 Åben 
Bilag 1_Høringssvar_Fingerplan 2017_Fremtidens Rådhus i 
bymidten 

2381347 

11 Åben Bilag 1 - Samlede høringssvar LP 166 2371737 
11 Åben Bilag 4 - Skyggediagrammer 2371560 

11 Åben 
Bilag 3 - Forslag Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis 
Petersensvej 

2330515 

11 Åben Bilag 2 - Behandling af høringssvar LP 166 2374891 
11 Åben Bilag 5 - Revideret ændringsforslag til § 6.4 2381396 
11 Åben Bilag 6 - Forslag til tilføjelse på Kortbilag 3 2381395 
12 Åben Lokalplan 163_FORSLAG.pdf 2370880 

13 Åben 
Samlede høringssvar 164 med forside - 
Høringssvar_LP_164_samlet.pdf 2368686 

13 Åben høringsnotat 2366576 

13 Åben 
Lokalplanforslag 164_for boliger ved Møllevænget.endelig version 
20. april 2017 2306378 

13 Åben 
Forslag til kommuneplan tillæg 7.pdf endelig version 20. april 
2017 

2306325 

14 Åben Bilag 1 2380901 
14 Åben Bilag 2 2380920 

16 Åben Bilag 1: Oversigt over midler til et årige aktiviteter og fast 
disponerede midler 

2353402 

16 Åben Bilag 2: forslag til indsatser 2340315 
16 Åben Bilag 3: Ansøgning fra Seniorrådet til Seniorudflugt 2017 2339349 

16 Åben Bilag 4: foreløbig redegørelse til ministeriet for fordeling af 
værdighedspuljen 2018 

2341610 

16 Åben Bilag 5: Regnskab Musikalsk Potpourri 2014.xlsx 2373142 

16 Åben Bilag 6: Notat til udlevering: Forslag til reduktion i ansøgte tilskud 
til Musikalsk Potpourri 

2374645 

16 Åben 
Bilag 7 jf. indstilling fra SSU den 25. sep. 17: Sommerudflugt for 
svage seniorer 2017 Evaluering.docx 2376567 
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Morten Slotved (C) 
Formand 

______________________________________________ 

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________ 

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________ 

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________ 

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________ 

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________ 

Stine Darmer (I) 
Medlem 

______________________________________________ 
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