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FREDERIKSSUND
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Økonomiudvalget 2015 2017S møde den 24. juni 2015
Ekstraordinært møde, Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 18.00

Referat

126 Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Normalforretningsordenen

s 8.

s 3.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A) og Hans Andersen (V).

127 Meddelelser

Intet.
Fraværende:
Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A) og Hans Andersen (V).

------—

Side 2

138 Vandhandleplan for Frederikssund Kommune
Lovgrundlag
Miljømålsloven.
Sagsfremstilling
Staten har udarbejdet vandplaner med meget konkrete indsatsprogrammer for de
enkelte vandområder. Frederikssund Kommune er omfattet af planen for
hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanerne indeholder
retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske
planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.
Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de
tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.
Vandplanerne skal sikre god tilstand i vandløb, søer, grundvand og fjordene. Dette
sikres gennem generelle statslige tiltag og retningslinjer samt konkrete krav til
kommunale indsatser overfor vandmiljøet.
Vandplanernes retningslinjer, der er bindende overfor al administration, afløser de
retningslinjer, der lå i de gamle Regionplaner.
Frederikssund kommune skal kun lave indsatser på spildevandsområdet, der er
ingen indsatser i søer, vandløb og grundvand. Indsatserne på spildevandsområdet
er reduktion af 20 overløb med opspædet spildevand og forbedrede
spildevandsforhold for 207 ejendomme i det åbne land.
Forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land er i vandplanen forudsat
gennemført i 2015.1 spildevandsplanen er indsatsen planlagt løbende indtil 2017.
Reduktionen af overløb med opspædet spildevand kortlægges og planlægges i
samarbejde Frederikssund Forsyning.
Forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land er brugerfinansieret.
Reduktionen af overløbene af opspædet spildevand er brugerfinansieret, men
Frederikssund kommune bidrager, såfremt projektet omfatter vejafvanding.

Side 3

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for kommunen skal afdækkes ved planlægningen af
de enkelte projekter.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Godkende forslaget til Vandhandleplan for Frederikssund Kommune og
sende planen i høring.

Historik
Teknisk Udvalg, 3. juni 2015, pkt. 105:
Udsat.

Teknisk Udvalg, 22. juni 2015, pkt. 115:
Anbefales, idet udvalget på en efterfølgende sag specifikt vil forholde sig til de
faktiske forhold på de 207 registrerede ejendomme, for at kunne prioritere
indsatsen.
Fraværende:
Pelle Andersen-Harild (0 ).

Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A) og Hans Andersen (V).

Side 4

• Bilag i Retningslinier Vandplan 201^
• Bilag 2 Vandhandleplan
• Bilag 4 Overløbsbvgværker til vhp 2.pdf
• Forslag til Frederikssund Kommunes vandhandleplan 201^
B£l Bortfald af forslag til Kommuneplantillæg nr. ooq for permakultur ved

Svanholm
Lovgrundlag
Planloven.
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede den 29. oktober 2014 at sende Kommuneplantillæg nr. 009 for
besøgsgård ved Svanholm (Permakultur) i høring.
Naturstyrelsen hari høringsperioden nedlagt veto mod kommuneplantillægget
idet de vurderer, at tillægget er i strid med de hensyn som den kommunale
planlægning skal varetage i det åbne land og i det øvrige hovedstadsområde
(Fingerplanen).
Frederikssund Kommune kan således ikke endeligt vedtage
kommuneplantillægget, jf. Planlovens

s 28, stk. i. og administrationen anbefaler

derfor, at det besluttes at lade forslaget til kommuneplantillæg nr. 009 bortfalde.
Økonomi
Økonomi har inaen bemærkninaer.
Indstilling
Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
i. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 for besøgsgård ved Svanholm
(Permakultur) bortfalder.
Historik
Teknisk Udvalg, 22. juni 2015, pkt. 117:

Side 5

Anbefales.
Fraværende:
Pelle Andersen-Harild (0 ).

Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A) og Hans Andersen (V).

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Tillægsreferat - sag 140

mo

Lukket punkt: Indkøb af belysninasarmaturer

