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||agyorden til byrådets møde onsdag den 19. maj
lft '99 ]d. 19.00 i byrådssalen.

»dlemmer:
Kim Rockhill
Anni Skov
Birgit Bangsbof Mortensen
Bent Hoffmann
Eric Munch
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Knud 0 . Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen
Steen Bertbelsen
Bent Vestergaard Jensen
Bra administrationen:
'
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

;er:

d) Der er formandsmøde kl. 1830 - 1845
|2) Lukket møde afholdes i forlængelse af det åbL ne møde

ØJ
Tidspunkt for mødets afslutning: kb
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p l j ø - og teknikudvalget - den 28/4
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 27/4
økonom iudvalget - den 11/5
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skab for Produktionsskolen Over Broen
■#l. 00.01K 01-8
økonom isk forvaltning har gennemgået Produk
tionsskolen Over Broens årsregnskab og beret
ning for 1998 samt revisionsberetning nr. 5. Års
iRegnskabet udviser et regnskabsresultat på
011-629 kr., hvilket giver en overskudsgrad på
.13,6%. Revisionen har afgivet blank påtegning.
!Dot anføres dog i revisionsberetning nr. 5, at der
Rkal være en stram styring af budgettet i 1999 på
‘jflrund af Undervisningsministeriets udmelding
omkring årselevtallet. Dette forhold har Produk
tionsskolens ledelse redegjort fyldigt for i årsbe
retningen. Problemet er, at UndervisningsminiRfyriets udmelding skal betragtes som en garanti
på; årselevtallet. Er der færre elever, vil Produk
tionsskolen få for de udmeldte elever, og er der
flere elever, vil Produktionsskolen opleve, at der
ikke tildeles flere ressourcer. Det er sidstnævnte
situation Produktionsskolen redegører for, idet
dét udmeldte årselevtal er på 44,52 og ledelsen
påregner, at det udmeldte årselevtal i 1999 er for
lavt, da årselevtallet ultimo 1998 var på 47,728
og det forventes, at årselevtallet bliver på ca. 50.
Det er økonomisk forvaltnings samlede vurde
ring, at Produktionsskolens årsregnskab, årsbe
retning og revisionsberetning er tilfredsstillende.
På denne baggrund indstilles det, at byrådet god
kender Produktionsskolens årsregnskab, -beret
ning og revisionsberetning.
Øk o n o m iu d v a lg e t indstiller på møde den 11.
maj 1999 regskabet til godkendelse.
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a f regnskab 1998
|:nr. ØKF 00.01002
økonom isk forvaltning fremsender regnskabsbe?xetning for 1998.
Regnskabet er udarbejdet i henhold til de af In
denrigsministeriet givne retningslinier.
1 sagen foreligger obligatoriske regnskabsoversig:iter og bilag.
Regnskabets hovedoversigt balancerer med 320,3
mill. kr mod oprindelig budgetteret 269,0 mili. kr.
."■Kommunens likvide aktiver inklusiv klassekredit
udgjorde
ultimo 1997: kr -11.517.067
ultimo 1998: kr
4.873.775
Forøgelse a f likvide aktiver udgjorde kr
16.390.842 mod budgetteret kr. 9.619.400.
Set i relation til det oprindelige budget for 1998
or der tale om en likviditets forbedring på 6,8 mill
kr., som skyldes, at der er optaget et driftslån på
6,1) mill. kr. ultimo året.
Afvigelse mellem det oprindelige budget og regn
skabet fordeler sig således:
Nettom er u d gifter:
Drift
7,0 mill.
Anlæg
9,8 mill.
Renter
3,9 mill.
Afdrag på lån
-2,5 mill.
Moms
18,3 mill.
0JL mill.
Nettomerindtæuter:
tren. tilskud
0,3 mill.
Skatter
-2,2 mill.
Lån
-24,1 mill.
-22,2 mill.
■Forskydninger på
zLO. mill
tilgodehavende/gæld
I0 alt
-6,8 mill.
Årsberetningen vedlægges.
Økonomisk forvaltning anbefaler, at regnskabet
1998 godkendes.
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'ortsat
|^ n n o m iu d v a lg e t indstiller på møde den 11.
|&aj 1999 regnskabet til godkendelse.
?ijj|e godkendte regnskaber fremlægges på rådhu
set, biblioteket og i en række forretninger, så in
teresserede kan tage et eksemplar.
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fr ik e n d e ls e af frasalg af areal fra ungdomsboliJ
^ r n e . Hovedgaden 36 til byggegrund for forret■^rifyseiendom
f i l orientering

J.nr. TF 03.08.00P21/JOH

Administrator for ungdomsboligerne har anmodet
■kommunen om godkendelse af frasalg af 331 m 2
.til erhvervsbyggegrund fra matr. nr. 1-ki Skibby
.by, Skibby.
.
I henhold til bekendtgørelse om drift og tilsyn
med ungdomsboliger, § 15, stk. 1, nr. 4 er det ale
ne byrådet, som skal godkende salg af ubebygget
ejendom.
Ved frasalget resterer et areal på 678 m 2 til ung
domsboligerne. Med et etageareal på 407 m 2 an
drager bebyggelsesprocenten herefter 60, som
netop er tilladt i henhold til lokalplan 74.
Der anmodes om kommunens medvirken til fast
sættelse af salgsprisen. Vurderingssummen udgor 148.950,- kr., svarende til 450,- kr./m2.
Ungdomsboligerne skal have ret til benyttelse af
6 P-pladser på det frasolgte areal.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
don 28. april 1999, at frasalg a f et areal på 331
p i 2 fra Hovedgaden 36, matr. nr. 1-ki Skibby by,
: Skibby, godkendes.
Der tinglyses brugsret for 6 P-pladser på det fra•solgte areal.
Økonomiudvalsfet anbefaler på møde den 11.
maj 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
: Steen Berthelsen deltog ikke i sagens behandling
på grund af inhabilitet.
i ..............................................................................
1Borgmesteren har i henhold til Lov om kommu
n ernes styrelse § 31, stk. 1 på byrådets vegne
godkendt miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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ensationer fra lokalplan 74 og bvaningsregsamt tilladelse til køb af kommunalt
Igrimdstvkke, Bymidten
Irikorie ntering

lim . TF 55-1999/JOH
f---

_

{per er ansøgt om principiel tilladelse til at opføre
..en Matasforretning på et grundstykke på 440 m2,
i'som tænkes frastykket ejendommen Hovedgaden
:36, matr. nr. 1-ki Skibby by, Skibby, med 331 m2,
og fra kommunalt areal langs vej med 109 m2.
{Bygningens etageareal er på i alt 406 m2. Dette
fordeles med 277 m 2 erhvervsareal og 129 m 2 ud
nytteligt tagrum.
Bebyggelsesprocenten for byggeriet vil andrage
92.1 henhold til lokalplan 74 § 5.2 må bebyggel
sesprocenten ikke overstige 60.
I lokalplan 74 er angivet 2 byggefelter på arealet.
Forudsætningen for at opføre bygningen er, at
der dispenseres fra lokalplanen til at bygge på
arealet mellem byggefelterne.
Bygningen kan ikke overholde reglerne i byg
ningsreglement BR-95, afsnit 3.2 og 3.3 om byg
ningshøjde i forhold til modstående vejlinie og i
forhold til naboskel.
Der etableres 8 P-pladser på grunden, hvoraf de 6
pladser tinglyses med brugsret for ungdomsboli
gerne. Til et salgsareal på 160 m 2 kræves 7 P 
:pladser, jfr. lokalplan 74, §4.2.1. Der er altså be
hov for køb af yderligere ret til 5 P-pladsér på den
offentlige P-plads.
Der vedlægges skitser.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. april 1999, at der meddeles dispensation
;fra lokalplan 74 til en bebyggelsesprocent på 92
■samt til at opføre bebyggelse mellem 2 byggefel
ter.
{Endvidere indstilles, at der meddeles dispensati
on fra BR-95 til at overskride højdegrænseplafortsættes...

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
rtsat
e mod modstående vejlinie og naboskeL
ensationerne meddeles under forudsætning
■'t der ikke indgår indsigelser ved nabohørinskal tinglyses brugsret for P-pladser for ungsboligerne.
| indstilles endvidere, at det kommunale areal
109 m 2 sælges for 100,- kr./m2.
n n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 11.
j 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling,
g foreslås prisen for det kommunale areal på
9 m 2 fastsat til kr. 450,00 pr. m2.
en Berthelsen deltog ikke i sagens behandling
grund a f inhabilitet.
or gines toren har i henhold til Lov om kommuernes styrelse § 31, stk. 1 på byrådets vegne
odkendt ssåj 8=^g=£efefHkudvalgets indstilling.
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Isningsområdet/omb våning på Skibbvssen
SS SF 16.04/TF82.00/JOH

fjfolvaltningen fremsender forslag til ombygning
1$ Skibbyssen, således at institutionen bliver
Nonneret til 140 fritidshjemsbørn og 20 børneha
vebørn.
Ombygningen vil medføre, at institutionen opde
les ;i 2 afdelinger.
iden ene afdeling, som er hovedfløjen, indrettes
abt ekstra grupperum, således at der bliver 4
grupperum. Her påtænkes indskoling Bh-kl. børn
log 1. kl. børn placeret. Antallet a f børn i denne
■Afdeling vil være ca. 80 børn. Hertil kommer bør
nehavegruppen på 20 børn, som forsøges integre
ret i institutionen.
.1 den anden afdeling indrettes køkkenfaciliteter
samt toiletter. Her påtænkes fritidshjemsbørnene
fra 2. og 3. kl. placeret. Antallet af børn i denne
afdeling vil være ca. 60 børn.
Teknisk forvaltning har kalkuleret bygningsæn
dringerne til kr. 282.000,- excl. moms.
Få investeringsplanen på 1999 er afsat kr.
*4.000.000 til anlæg på daginstitutionsområdet.
Føn- og personalekontoret oplyser i skrivelse a f 6 .
april 1999, at der kan forekomme øgede lønudgif
ter til afdelingsledere i form at der skal tillægges
et til to løntrin, svarende til en merudgift på kr.
4.000, - - 8.000,- pr. stilling pr. år.
[Personalegruppen og forældrebestyrelsen for
Skibbvssen fremsender udtalelse.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. april 1999 forslaget til kr.
282.000, - + inventar og indretning af grupperum
kr. 82.000,-. Beløbet afholdes over anlægsbudget
tet konto 513 14 850 01, som er afsat til etable
ring af daginstitutionspladser.
Hanne Kyvsgaard afventer stillingtagen i byrå
det.
fortsættes
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kalkulation og planskitse vedlægges,
jjgfiljø- og teknikudvalget indstiller på møde
Énn 28. april 1999, at ombygningen godkendes, og
Ét. anlægsudgiften frigives.
Ipcr er yderligere forudsat anvendt 82.000,- kr. til
inventar m.v. '
Hanne Kyvsgaard afventer stillingtagen til by
rådsmødet.
^Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
;maj 1999 fagudvalgenes indstilling.
/■Steen Berthelsen afventer stillingtagen til byrå
dets behandling. ■
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■
søgning om etablering a f nv sikret afdeling ved
jgfoddebakken” i Skibby
t f i r . 01.03.03P20/PF
Vod Folketingets vedtagelse af V oldspakken”
l)]ev det besluttet, at indsatsen overfor de helt
■unge skulle bygge på såvel forebyggende som be"handlende sociale virkemidler. En konkret ud
møntning af “Voldspakken” betyder, at Frede■rjksborg Amt nu foreslår etableringen af en ny
sikret afdeling med 4 pladser, i tilknytning til
don eksisterende afdeling “Nøddebakken” i Skib
by. Afdelingen ønskes placeret på en del af matr.
nr. 9-h Skibby by, Skibby, der er en del af
"Skibbyhøj” . Institutionens areal er påtænkt 5
600 m 2 stort, herudover ønskes en fælles idræts
sal på ca. 150 m 2 for de to institutioner.
Arealet er beliggende i landzone, hvorfor byrådets
accept i h.t. by- og landzoneloven er nødvendig,
inden projektering igangsættes.
Skitse vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
don 28. april 1999, at der udarbejdes et kommu
neplantillæg, som giver mulighed for etablering
af den nye afdeling i tilknytning til “Nøddebakken” ved udarbejdelse af en lokalplan. Lokalpla
nen udarbejdes sideløbende a f Amtet.
Økonomiudvalget fremsender på møde den 11.
maj 1999 til byrådets afgørelse.
Bent Vestergaard Jensen indtager særstand
punkt i forhold til miljø- og teknikudvalgets ind
stilling, idet han ønsker en ny sikret afdeling pla
ceret nord for matr. nr. 9 ab (eksisterende insti
' lution).
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^jndelig vedtagelse af forslag 2 til Kommune^>1« ntillæg 17 og Forslag 2 til Lokalplan 59 B,
■pH Handelscenter Syd
ij.nr. 01.02.15P16/PF
Forslag 2 til Kommuneplantillæg 17 og forslag 2
iil Lokalplanforslag 59 B har været til offentlig
høring i perioden 19. januar til 16. marts 1999.
Sagerne blev behandlet på miljø- og teknikudval■gets møde den 28. oktober 1998, dagsordenpunkt
.3 og 4. Der er indgået en enkelt kommentar/indsigelse fra Frederiksborg Amt til forslaget,
pjjntet opfordrer kommunen til at indarbejde en
enkelt tilføjelse i lokalplanen af hensyn til be
skyttelseszone omkring Venslev kildeplads.
Der har ikke været indsigelser til kommuneplan
tillægget.
Planforslag er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. april 1999, at forslag 2 til kommune
plantillæg 17 samt forslag nr. 2 til lokalplan 59 B
vedtages endeligt med tilføjelse a f § 7.4:
“Vedligeholdelse af grønne arealer samt befæste
de arealer bør ske uden anvendelse af pesticider” .
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
maj 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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jrslag til Kommuneplantillæg 18 og forslag til
" kålplan 78 for et område i Skuldelev bv,
.. ndagergård

R

,nr. 01.03.04G01/PF

Ijeren af ejendommen matr. nr. 8 -a Skuldelev,
iar fremsendt et forslag til lokalplan 78 i forbinielse med ansøgning om indretning af ekstra boig i eksisterende udlænge på ejendommen,
samme forbindelse har kommunen udarbejdet
t forslag til kommuneplantillæg, da ejendommen
r beliggende i landzone og skal overføres til byIbne. Frederiksborg Amt skønnede ikke at de ekijsterende rammebestemmelserne var fyldestgø
rende.
|§ henhold til planlovens § 22 stk. 2 . kan byrådet
|ved mindre ændringer i kommuneplanens ramhnedel, samt ved uvæsentlige ændringer i planens
{hovedstruktur undlade at foretage en forudgåen
de høring med indkaldelse a f forslag, ideer mv.
En sådan beslutning er et retligt spørgsmål og
Jan ankes.
Da der ikke inddrages nye landzoneområder, og
da den planlagte aktivitet ikke adskiller sig fra,
hvad der ellers er tilladt i området vurderes det,
Sft forudgående høring ikke er nødvendig,
planforslag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. april 1999, at forslag til kommuneplantiljæ g 18 og forslag til lokalplan 78 vedtages.
^Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
maj 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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>T
ftehvggelsesplan for Hiortehaven Svd. Lokalplan

5j.Br. TF 01.02.05P16/LSC

På miljø- og teknikudvalgsmøde den 28. oktober
il 1998, blev det besluttet at bebyggelsesplan A
ékulle danne grundlag for lokalplan 77, Hjortei vænget. På miljø- og teknikudvalgsmøde den 27.
i januar 19909 blev det besluttet, at det areal, der
::or udlagt til ringvej, ikke måtte inddrages i lo
.kalplanområdet. '
i Konsulentfirmaet har på denne baggrund udar
b ejd et forslag til ny bebyggelsesplan og lokalplan.
Der vil i alt blive tale om 36 parceller med en
gennemsnitlig størrelse på 1.245 m2. Den m ind
ste grund er på 1000 m2, den største er på 1665

m2.
Skrivelse med arealberegning, forslag til lokal
plan samt intern notits af 24/3 1999 vedlægges.
M iljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 24. marts 1999, at bebyggelsesplanen og lo
kalplanforslaget med enkelte korrektioner god
kendes.
Øk o n o m iu d v a lg e t tilbagesender på møde den
13. april 1999 sagen til miljø- og teknikudvalget.
Borgmesteren tager en snak med formanden for
miljø- og teknikudvalget.
Sagen har efterfølgende været drøftet, og borg
mesteren foreslår, at økonomiudvalget genbe
handler lokalplanen, som indstillet af miljø- og
teknikudvalget:.
Borgmesteren foreslår også,
at det sikres, at planen rettes til, således at de
åbenbare uhensigtsmæssigheder, der er i nogle
af bestemmelserne ændres, inden planen
forelægges for byrådet
• at område F ændrer betegnelse fra “Fælles
areal” til “Offentligt formål” .
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 11.
maj 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling
sammen med borgmesterens tilføjelse.
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mor til 10. klassetrin for skoleåret 1999/2000
,;ni\ SSSF 81.01

| forbindelse med godkendelse af den foreløbige
Normeringsplan for skoleåret 1999/2000, var det
åndelige timetal til 10. klassetrin ikke optalt.
^Timetallet var sat til 1680 timer, beregnet på 14
■elever. Da elevtallet nu er optalt til 25 elever,
■hvoraf 8 elever er fra Jægerspris kommune
„(Skibby har 3 elever, som går på Møllegårdssko
don i Jægerspris), ansøges om en yderligere til
deling af 480,5 (U+F) timer pr. år, omregnet til 8
■lektioner. Der ansøges ikke yderligere Ø-tid.
Tidligere byrådsbeslutning tildeler 6 ekstralektioner til elevtallet mellem 1 5 - 2 4 samt yderligere
lektioner til elevtal over 24.
Marbækskolen vil bruge lektionerne til udvidet
■afgangsprøver i engelsk og matematik samt
idræt.
^Udgiften andrager kr. 80.000,- (kr. 10.000,- for
/hver lektion) fordelt med 5/12 i 1999 = kr.
§3.300,- og 7/12 i 2000 kr. 46.700,-.
Da kommunen får en indtægt på 5 elever fra Jæ
gerspris å kr. 25.185,-= kr. 125.925,-, kan meriudgiften til 10 . klasse holdes indenfor budgettet.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. april 1999, at der tildeles 10.
Nlasse 480,5 (U+F) timer pr. år svarende til 8
lektioner. Udgiften, som udgør kr. 80.000,- forde
les med 5/12 i 1999 kr. 33.300,- og 7/12 i 2000 kr.
46.700.-, holdes indenfor budgettet.
^Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
■maj 1999 skole-, social og sundhedsudvalgets ind-
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lage til Tilsynsrådet
| nr. ØKF
In borger har i skrivelse af 18. april 1999 klaget
;il Tilsynsrådet over kommunens skatteforvaltting samt incassoafdeling.
'ilsynsrådet har med skrivelse af 3. maj 1999
anmodet om byrådets udtalelse,
porslag til svarskrivelse vil blive fremlagt i sagen
senest den 12. maj.
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LUKKET MØDE
1.
irritation på madudbringning til kommunens
pensionister
J. nr. SSSF 83.12

