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Onsdag den 5. november 2014 kl. 08.15 i Mødelokale J 2, Jægerspris
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Journal nr.:
023970-2013

Sag nr. 143

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Godkendt.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 144

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Årshjul 2014 - 2017, løbende justering og tilføjelse af emner
Cafémøder om kollektiv trafik afholdes den 18. november 18.30-21.00 på Elværket i Frederikssund samt den 27. november 18.30-21.00 på Sognegården i
Skibby.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Formanden orienterede om dialog omkring Ådalsvej/Ventevej.
Enighed om at en sag om evaluering af udvalgets arbejde sættes på dagsordenen i december.
Dorte Søndergaard orienterede om opsætning af solceller.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
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Journal nr.:
016925-2014

Sag nr. 145

Fællesmøde med Ældrerådet
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Ældrerådet er inviteret til at deltage fra kl. 8.30 - 9.30.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Ældrerådets fremsendte spørgsmål blev gennemgået og svarene som Formanden for Teknisk Udvalg gav på mødet, vil blive fremsendt til Ældrerådet. Herudover bemærkes det, at
Ældrerådet skal høres specifikt om trafikbestillingen.
Der skal sikres forbindelse til supersygehus i Hillerød senest i 2020.
Vigtigheden af cykelstiprojekter, herunder Jægespris-Kulhuse stien, evt. etapeopdelt.
Fortovenes beskaffenhed er ringe, bl.a. i Slangerup omkring Kingoskolen.
Ønsket om omlægning af rute 318 indgår i dialogen omkring trafikbestilling
2016.
Status på Fjordforbindelsen.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.

Bilag:
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Ældrerådets spørgsmål til Teknisk Udvalg

Sager til behandling

Journal nr.:
001587-2014

Sag nr. 146

Budgetopfølgning 30. september Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 30. september 2014 på budgettet under Teknisk Udvalg.
Udvalgets driftsområde er opdelt i elleve bevillingsniveauer (politikområder),
jævnfør det vedlagte bilag ” Bilag - Budget og forbrug - 300914 - Teknisk Udvalg”. Ti af politikområderne hører under det skattefinansierede område og
finansieres af kommunens skatteindtægter, mens hovedparten af politikområdet Affaldshåndtering, hører under det brugerfinansierede område (bortset fra
indsamling af bærbare batterier), fungerer efter hvile-i-sig-selv-princippet,
således at udgifterne dækkes af borgernes to årlige betalinger til renovation.
Tillægsbevillinger, der indstilles i forbindelse med denne budgetopfølgning, er
følgende:
Note 1: Servicekorpset har overtaget opgaven med at udføre service på
kommunens bygningsanlæg fra kommunens institutioner. For at dække denne
merudgift for servicekorpset tilføres der 2,5 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, hvoraf 1,713 mio. kr. finansieres ved at reducere institutionernes budgetter, der henhører under andre udvalg. Den resterende finansiering på
0,787 mio. kr. foreslås tillægsbevilget i 2014. En del af denne ekstra finansiering til opgaven skyldes udgifter til tegning af nye kontrakter for institutioner
som ikke tidligere har fået udført den nødvendige service. I forhold til budget
2015 og fremefter arbejdes der videre på at sikre fuld finansiering af opgaven.
Note 2: Under politikområdet Udenomsarealer er der fra 2014 konteret udgifter til den nye beskæftigelses-indsats, tidligere benævnt Nyttejobs. Udgifterne
til projektleder konteres under Jobcentret mens øvrige udgifter som husleje,
transport, kontorhold, grej og værktøj bliver konteret på det tekniske område.
For 2014 skønnes udgifterne at udgøre ca. 0,54 mio. kr., der søges inddækket
ved en tillægsbevilling ved denne budgetopfølgning. Udgiftsniveauet er præget af opstartsudgifter og ventes lavere i 2015. Budgetbehovet for 2015 og
fremefter vil indgå i den samlede budgetgennemgang af Vej- og Park-området
i 2015.

6 / 21

Note 3: Den milde vinter primo 2014 samt høje temperaturer i efteråret 2014
medfører lavere forventede udgifter til varme i 2014. Umiddelbart er det vurderingen, at budgettet kan reduceres med 0,7 mio. kr., der tilføres kassen.
Note 4: I forbindelse med stormen Bodil har der været ekstraudgifter under
Frederikssund Havn bl.a. til reparation af havnens belysning. Havnen har et
beskedent budget til vedligeholdelse og reparation, der indstilles følgelig en
tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til dækning af disse udgifter.
Note 5: Der er et beskedent forbrug af konsulentmidler under miljøområdet i
2014. Samlet ventes der et mindreforbrug på konto-området i 2014. Der foreslås i den forbindelse tilført kassen 0,25 mio. kr.
Note 6: Samlet set ventes der et større overskud end budgetlagt på det brugerfinansierede område på ca. -1,1 mio. kr. yderligere, der indarbejdes som
tillægsbevilling på det brugerfinansierede område.
Yderligere bemærkninger: I forbruget er indeholdt udgifter for 5,2 mio. kr.
i forbindelse med stormen Bodil. Efter et skøn over de udgifter, der påløber
vej- og park-området i 4. kvartal er det vurderingen, at der ikke bliver behov
for en tillægsbevilling som følge af stormen Bodil til Vej- og Park-området.
Den gunstige budgetsituation på området skyldes en mild vinter i starten af
2014, en berigtigelse af udfaktureringer fra Vej og Park i 2013, der har tilført
1,4 mio. kr. til området i 2014 samt et råderum i budgettet, der kan give mulighed for yderligere budgetreduktioner udover de ca. 10 mio. kr. som blev
indarbejdet som en følge af udliciteringen af området i 2012 til HedeDanmark.
I starten af 2015 vil den næste betalingsplan i forhold til HedeDanmark blive
fastlagt. I den forbindelse vil muligheden for fremadrettet at reducere budgettet på området blive vurderet.
På anlægsområdet indstilles der en budgetreduktion på samlet -0,63 mio. kr. i
2014 på det skattefinansierede område. Det drejer sig om anlægsbevillinger i
forbindelse med byggemodning af Sydbyen:
I forbindelse med byggemodningen af etape 4 af Sydbyen ventes yderligere
udgifter for 0,35 mio. kr. til slidlag og vejbelysning. I forhold til den samlede
bevilling på 4,8 mio.kr. ventes der et mindreforbrug på 0,13 mio. kr., der tilføres kassen.
Etableringen af rundkørslen ved Marbækvej/Strandvangen ventes afsluttet
med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 4,4
mio. kr. Beløbet tilføres kassen.
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På affaldsområdet er der en samlet anlægsramme på 2,1 mio. kr. i 2014,
hvoraf 1,77 mio. kr. er udmøntet til 3 anlægsbevillinger vedrørende miljøstation i Kulhuse. Den resterende del af anlægsrammen, der udgør 0,33 mio. kr.
ventes ikke anvendt i 2014 og tilføres kassen.
Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 har resulteret i egentlige tillægsbevillinger på driftsbudgettet på det skattefinansierede område for samlet
457.000 kr. i 2014 og -1.112 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Herudover er der tillægsbevillinger for 1.713.000 kr. der i sin helhed modsvares af
tillægsbevillinger under andre udvalg.
På anlægsområdet er der tillægsbevillinger for samlet -0,63 mio. kr. på de
skattefinansierede anlægsprojekter mens der er tillægsbevillinger for -0,33
mio. kr. på de brugerfinansierede anlægsprojekter (affaldsområdet).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Godkende de fremlagte tillægsbevillinger.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Anbefales.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.

Bilag:

Budgetopfølgning 30092014 - Noter til forbrugsrapport - Teknisk Udvalg
Bilag - Budget og forbrug - 300914 - Teknisk Udvalg
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Journal nr.:
020865-2014

Sag nr. 147

Godkendelse af takster - Budget 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2015.
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2015, som blev endeligt
vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2014.
Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de
økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2015. Samtlige
takster godkendes endeligt af Byrådet den 26. november 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2015.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Teknisk udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksterne godkendes endeligt

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Udvalget anbefaler, at havneleje taksten vedr. gamle træskibe udgår, og at
taksten vedr. ændringsgebyr omkring dagrenovation, nedsættes til 400 kr.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.

Bilag:
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141027 Takstbilag 2015 - Til politisk behandling

Journal nr.:
020333-2014

Sag nr. 148

Anlægspulje 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 om offentlige veje.
I 2015 er der afsat 3.529.000 kr. på Teknisk Udvalgs anlægspulje. Der skal
ikke søges om anlægsbevilling til rådighedsbeløbet, da anlægsbevilling er
meddelt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, men Teknisk Udvalg
skal godkende hvorledes rådighedsbeløbet disponeres på de enkelte projekter.
Teknisk Udvalg har på mødet i oktober disponeret 300.000 kr. af puljen til
digeprojekter.
Der vedlægges et notat med forslag til disponering af en del af anlægspuljen.
Såfremt administrationens anbefalinger følges disponeres yderligere 0,7 mio.
kr. af anlægspuljen for 2015, således at i alt 1,0 mio. kr. er disponeret. Herudover er 1,5 mio. kr. er reserveret til trafikprojekter i forbindelse med trafikplanarbejdet og 0,5 mio. kr. er reserveret til bedre busstoppesteder. Reservationerne udmøntes endeligt i starten af 2015. Endelig er 0,5 mio. kr. tilbage til
senere disponering.
I budget 2015's anlægskatalog er indarbejdet investering i trafiksanering af
Kocksvej i Frederikssund (2014-15) og Møllevej i Jægerspris (2016), forbedring af forholdene ved Ådalens skole (2015), pulje til etablering af cykelstier
(2016-18), delvis istandsættelse af Færgevej (2016-17) genopretning af fortove (2016-17) og tilslutninger til Fjordforbindelsen (2016-17).

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Der er afsat 3.529.000 kr. i budget 2015 til Teknisk Udvalgs anlægspulje.
Der bør beregnes afledte driftsudgifter på anlægsprojekterne forinden igangsættelse.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Der disponeres 0,7 mio. kr. af anlægspuljen som beskrevet i vedlagte
notat, hvorved der i alt er disponeret 1,0 mio. kr.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker at få forelagt projekt om etablering
af buslomme Hovedgaden i Skibby, inden etablering.
Udvalget tilkendegiver omkring trafikprojekter, at de i bilaget nævnte projekter
indgår i dialogen om trafikplanen i foråret 2015, og der først herefter tages
stilling til hvilke projekter der bør nyde fremme. Det samme gælder for de
specifikt nævnte cykelstiprojekter.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.

Bilag:
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Forslag til disponering af anlægspulje for 2015

Journal nr.:
002686-2014

Sag nr. 149

Kulhusvej 27A-33, 3630 - Etablering af
øvelsesbygninger til forsvaret - 15a Slagelsegårdene
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven § 35 og Museumsloven § 29
Forsvaret søger om, at omdanne tre beboelsesejendomme til øvelsesbygninger. Området er det gamle Seksgårde der i midten af 1900-tallet bestod af
seks små gårde og husmandssteder. En af bygningerne har været beboet
inden for det seneste år, to bygninger er revet ned og de andre har stået
tomme i længere tid.
Bygningerne tømmes for indhold. Udvendigt vil der kun være få synlige ændringer på bygningerne.
Forsvaret ønsker, at etablere en ny intern vej parallelt med Kulhusvej så soldaterne kan køre til bygningerne uden at bruge Kulhusvej.
Projektet omfatter således både en ændret anvendelse af husene og etablering af en ny intern vej. Den ændrede anvendelse af husene kræver en landzonetilladelse. Etablering af den interne vej kræver ikke en landzonetilladelse,
men en dispensation fra museumsloven til at gennembryde to diger. Disse
diger er kun svagt tydelige i terrænet og indeholder ikke beskyttet natur.
Delen omkring etableringen af vejen er sendt til Naturstyrelsen i forhold til en
VVM screening.
Ansøgningen om landzonetilladelse har været sendt i nabohøring. Nabohøringen er sendt til nærmeste beboer samt til Stiftelsen på Jægerspris Slot. Naboen ønsker ikke mere aktivitet i området og har indsendt bemærkninger til projektet. Den nærmeste beboer bor ca. 450 m fra det nærmeste øvelseshus.
Administrationens miljøteam har ingen bemærkninger, så længe der ikke skydes med skarpe skud og den generelle støjgrænse for øvelsesområdet ikke
overskrides.
Den ændrede anvendelse vil ændre karakteren af ejendommene, men da det
meste af området har været ubeboet de sidste år er det vores vurdering, at
der reelt vil blive tale om en lille ændring.
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Da der ikke opføres nye bygninger har projektet kun en begrænset påvirkning
af landskabet. Administrationens planteam har vurderet, at projektet ikke er
lokalplanpligtigt.
Supplerende dagsorden
Cykelstien til Kulhuse er på denne strækning projekteret til at ligge på østsiden
af vejen. Det vil sige på den anden side af Kulhusvej i forhold til øvelseshusene.
Naturstyrelsen har vurderet at det ikke kræver sagsbehandling i forhold til
VVM.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Der gives landzonetilladelse til ændret anvendelse af husene og dispensation fra museumsloven til at gennembryde digerne når Naturstyrelsen har godkendt projektet i forhold til VVM. Tilladelsen gives på
betingelse af at:
· der ikke skydes med skarpt
· de generelle støjgrænser for skydeområdet ikke overskrides.
· der ikke opføres ny bebyggelse

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 13. august 2014
Sagen udsættes og afventer Naturstyrelsens stillingtagen til VVM.

Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
For administrationens indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Jørgen Bech (V), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).
Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), der ikke ønsker at der gives tilladelse.
Administrationens indstilling godkendt.
Udvalget ønsker, at administrationen tager en dialog med Forsvaret om vejens
udførelse, idet den ønskes anlagt så skånsomt for naturen som muligt.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
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Bilag:
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kulhusvej 27-33 -dokumenter til udvalget

Journal nr.:
012866-2014

Sag nr. 150

Lokalplan nr. 070 - biograf i Sillebrocenteret
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven
Byrådet besluttede 27. august 2014 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 070
for et biografcenter i Sillebrocenteret i offentlig høring. Lokalplanens formål er
at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af et nyt biografcenter som del af
det allerede eksisterende Sillebrocenter.
Høringsperioden har løbet i perioden 28. august 2014 til og med 23. oktober
2014.
Der er indgået 2 tilkendegivelser og 9 indsigelser og 2 tekniske bemærkninger.
Tilkendegivelsernes tema er:



det øgede kulturelle tilbud i nærmiljøet
forventningen om en afsmittende effekt for handelslivet i centrum.

Indsigelserne tema er:



byggeriets formsprog
den fremtidige konkurrencesituation for kommunens biografer - og de
heraf affødte konsekvenser på lang sigt for de lokale kulturtilbud.

Indsigelserne samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af hvidbogen (bilag 2).
Indsigelser i deres fulde længde fremgår af bilag 3.
På baggrund af høringen er der foretaget enkelte tekniske korrektioner. Disse
fremgår med rødt af det endelige forslag til lokalplan nr. 070 ( bilag 1).
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Lokalplan nr. 070 for et biografcenter i Sillebrocenteret i Frederikssund
med de tekniske korrektioner, der fremgår af bilag 1, vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Formanden stiller forslag om, at det anbefales, at lokalplan 070 vedtages endeligt, med følgende ændringer/præciseringer:
§ 7.0, at biografsalenes facader skal godkendes af Kommunen inden arbejdet
igangsættes.
§ 6.4, at mindre bygningsdele og tekniske anlæg på taget skal holdes under
murkronen.
§ 7.5, at den lange facade mod åen friholdes for reklamer
§ 7.5 at billboards ikke må være bevægelige
For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V), Jens Ross
Andersen (V) og Kristian Moberg (V)
Imod lokalplanen stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) med henvisning til, at der
ikke er behov for endnu en biograf i Frederikssund.
Jesper Wittenburg (A) undlod at stemme.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
Lokalplan 070 med ændringer / præciseringer anbefales.

Bilag:

Bilag 2 hvidbog lp. nr. 070
Bilag 3 hørinssvar 070
Bilag 1 Lokalplan nr.070 - beslutningsudgave
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Journal nr.:
019672-2014

Sag nr. 151

Lokalplanforslag 072 for Gyldenstens
Vænge Syd
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 8. oktober 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Gyldenstens Vænge, Sydbyen, som erstatter den
eksisterende lokalplan 101 og som dels muliggør at der kan opføres 36 almene
boliger, der er vendt med haverne mod syd og dels at ejeren af de resterende
arealer, der i dag er udlagt til række- og dobbelthusbebyggelse kan få mulighed for at bygge fritliggende parcelhuse på disse i stedet.
Der foreligger nu et forslag til lokalplan 072, der giver mulighed for at ændre 2
udlagte boligområder for helårsboliger fra række- og dobbelthusbebyggelse til
åben lav boligbebyggelse (parcelhuse) og som fastlægger retningslinjer for
boligernes placering og ydre fremtræden inden for 3 storparceller til række- og
dobbelthus-bebyggelse. Lokalplanforslaget fastholder i øvrigt bestemmelserne
i den eksisterende lokalplan 101, dog med den undtagelse, at ny bebyggelse
skal opføres som lavenergibebyggelse.
Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte
undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil
medføre væsentlig indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på
lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke
vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3. Screeningen og lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til lokalplan 072 fremlægges offentligt i 8 uger.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Anbefales.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.

Bilag:

Forslag til lokalplan 072 for Gyldenstens Vænge Syd (BILAG)
SMV-screening af lp 072 (BILAG)
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Journal nr.:
010770-2014

Sag nr. 152

Trafikplan - vision og temaer
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Den igangsatte planproces i forbindelse med trafikplanlægningen startes med
drøftelse af visionen for arbejdet i udvalget. Administrationen fremlægger på
mødet eksempler på visioner fra andre kommuners trafikplanlægning samt
mulige bud på en vision for Frederikssund Kommunes trafikplan. Administrationen fremlægger desuden forslag til temaer for trafikplanlægningen. Udvalgets drøftelse skal danne basis for beslutning af en foreløbig formulering af
vision og temaer for arbejdet på udvalgets novembermøde. Herefter holdes
borgermøder i form af caféarrangementer om visioner og temaer.
Supplerende sagsfremstilling 31/10-2014:
Caféarrangementerne afholdes kl. 19-21 19. og 20. januar 2015 i hhv. Frederikssund og Skibby.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Udvalget drøfter vision og temaer for trafikplanarbejdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 08. oktober 2014
Udsat til behandling på førstkommende møde.
Tina Tving Stauning (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Indstillingen tiltrådt. Arbejdet med formulering af vision genoptages på næste
møde.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
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Journal nr.:
005271-2013

Sag nr. 153

Nationalpark Skjoldungernes Land høring
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Nationalparkloven
Kommunen har som høringsberettiget part modtaget høringsmaterialet om
Miljøministerens Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes
Land. Materialet er i høring til 31. december 2014 og kan ses her:
http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38984
Administrationen har sammen med nationalparkens projektchef gennemgået
materialet, og finder, at forslaget er i overensstemmelse med det forslag, som
kommunerne og styregruppen har indsendt, og at der ikke er forhold i bekendtgørelsen, der strider mod den kommunale planlægning eller som fastsætter bestemmelser, der ikke enten er gældende i forvejen eller er i overensstemmelse med den gældende resttilstand. Der vedlægges forslag til høringssvar.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Det vedlagte høringssvar godkendes

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Pelle Andersen-Harild (Ø) stiller forslag om, at der efter, "Kommunen hilser
nationalparken velkommen" tilføjes: og opfordrer miljøministeren til at sikre, at
naturindholdet får højeste prioritet, jf. rigsrevisionens beretning fra december
2013.
For stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jesper Wittenburg (A)
Imod stemte; Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V)
og Jens Ross Andersen (V).
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Forslaget forkastet.
For administrationens indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech
(V), Kristian Moberg (V)Jens Ross Andersen (V) og Jesper Wittenburg (A)
Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)
Administrationens indstilling anbefales.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
Bilag:
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Forslag til høringssvar bekendtgørelse mv. om nationalpark

