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Sag nr. 12

Slåenbjerghuse 36, 3600 - dispensation fra byggelinie - 11BT Ude Sundby
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven og byggeloven

Byggeri og Natur har den 3. januar 2012 fra ejerne af Slåenbjerghuse 36,
3600 Frederikssund modtaget en ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 82 gl. Frederikssund, § 7, til at opføre en tilbygning, som
kommer uden for det anviste byggefelt og som kommer nærmere skel end
2,50 m. Huset er et halvt dobbelthus.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 82 gl. Frederikssund, og er beliggende i område B, hvor det ifølge § 7, stk. 4 er muligt at opføre bygninger i
1½ plan med udnyttet tagetage, men § 7, stk. 5, fastsætter betingelse om at
højde og taghældning skal fastsættes for en husrække ad gangen.
Ejeren har behov for at udvide sin bolig, som i øjeblikket har boligareal på
115,0 kvadratmeter, han har talt med sin nabo i Slåenbjerghuse 34 om muligheden for at opføre en tagetage på deres huse, men naboen ønsker ikke at
udvide sit boligareal, og dispensationsansøgningen er bilagt en udtalelse fra
naboen om. at han ikke inden for de kommende 10 år har planer om at opføre
en tagetage på sit hus.
Ansøgerens eneste mulighed for at udvide boligarealet i sit hus er således, at
opføre en tilbygning syd for huset ud mod skel til friarealet.
Der søges om tilladelse til at opføre tilbygningen i en afstand af 1,50 m fra
skel, hvor den lovlige afstand er 2,50 m.
Bygningen er udformet så det er 2 hjørner som kommer tæt på skel, og hvis vi
betragter overskridelsen af byggeafstanden som en gennemsnitlig overskridelse vil overskridelsen være meget beskeden.
Byggeri og Natur har følgende bemærkninger:
Tilbygningen fastholder bygningens stramme arkitektur og facadeudtryk, med
de samme materialer som det eksisterende hus.
Overskridelsen af byggeafstanden mod skel er ud mod et fællesareal, som er
en grøn kile mellem bebyggelsen, den grønne kile har på det aktuelle sted en
bredde på ca. 8,50 m, så afstanden til nabobygningen bliver ca. 12,0 m.
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Lokalplan nr. 82, § 9, stk. 4 bestemmer at hækken som afgrænser boligområdet mod syd, øst og vest skal bestå af klippet hvidtjørn, 180 cm høje bække i
tilgroet stand, og stk. 6 at hegning i skel altid skal udføres som levende hegn,
som jo kan blive op til 180 cm høje, så de langt hen ad vejen vil skjule tilbygningen.
Vi har vurderet. at naboen med den ovenfor beskrevne afstand ikke kan betragtes at være berørt af tilbygningen, og vi har derfor ikke sendt sagen i naboorientering / partshøring.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller over for Plan- og Udviklingsudvalget,
at:
1. Dispensationen gives med henvisning Byggeri og Natur`s ovenstående
bemærkninger.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Dispensationsansøgning 020112
Naboerklæring 020112
Tegning nr. 1, 2 og 3, dispensation
[Untitled]

Journal nr.:
019858-2011

Sag nr. 13

Kondemnering af bolig med skimmelsvamp, Degnebakken 4A, 4050 Skibby
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byfornyelsesloven
Byggeri og Natur modtog den 9. september 2011 en anmeldelse fra daværende lejer om at boligen i stueetagen på Degnebakken 4A var ramt af skimmelsvamp. Lejeren flyttede ind i boligen 1. september 2011 og fraflyttede igen
kort efter.
På ejendommen er der en bygning opdelt i 2 boliger med vandret lejlighedsskel. Boligerne benyttes til privat udlejning.
Undersøgelse
Den 29. november 2011 blev den anmeldte bolig undersøgt for skimmelsvamp. Det fremgår af Rapport fra Bøgh & Helstrup af 12. december 2011, at
omfanget af skimmelsvamp gør boligen ubeboelig.
Byggeri vurderer på basis af rapporten, at boligen er ramt af skimmelsvamp i
et omfang, der er sundhedsfarligt, og at boligen derfor bør kondemneres.
Økonomi
Kondemnering efter § 76 medfører ikke adgang til erstatning. Da lejemålet
står tomt er der ingen krav om genhusning.
Partshøring
Ejer er blevet orienteret om, at Byggeri og Natur vil indstille overfor Plan- og
Udviklingsudvalget, at boligen kondemneres. Ejer har oplyst, at den berørte
bolig vil blive skimmelsaneret i nær fremtid.
Renovering/ ophævelse af kondemnering
En evt. efterfølgende istandsættelse vil skulle ske efter de retningslinjer, som
er nævnt i rapporten. Rapporten alene er dog ikke tilstrækkelig, idet den bl.a.
ikke beskriver kvalitetssikrings- og dokumentationsmetoder.
I forbindelse med kondemnering skal ejeren indenfor en fastsat frist fremsende forslag til istandsættelse af boligen.
Til brug for aflysning af kondemnering skal ejer enten fremsende dokumentation for det udførte renoveringsprojekt eller søge om nedrivning (nedlæggelse
af bolig) med eller uden genopførelse.
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Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1.
2.
3.

Boligen i stueetagen på Degnebakken 4A kondemneres med forbud mod beboelse med øjeblikkelig virkning
Frist for fremsættelse af forslag til istandsættelse sættes til 1.
august 2012 eller der sendes anmeldelse om nedrivning
Byggeri og Natur bemyndiges til at ophæve kondemneringen

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
002910-2012

Sag nr. 14

Sundhed på tværs
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog i juni 2007 en Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune.
Sundhedspolitikken var ambitiøs, og det har ikke været muligt at opnå alle
mål. Det foreslås, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en ny sundhedspolitik, men at der i stedet arbejdes med et handlingsaspekt for at få
sundhed udbredt i hele organisationen i forhold til den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.
I den nuværende sundhedspolitik er fokus for den borgerrettede indsats på
KRAM-faktorerne, altså Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
Der er iværksat borgerrettede tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse i
form af rygestopkurser, sundhedsbussen, blodtryksprojekt ligesom nationale
kampagner også er gennemført i Frederikssund Kommune. Derudover arbejdes der med sundhedsfremmende tiltag på andre forvaltningsområder i forskellig form, bl.a. som lokale initiativer.
I 2010 blev udarbejdet en landsdækkende sundhedsprofil med data fra hver
enkelt kommune. Sundhedsprofilen gentages ca. hvert 3. År, så det er muligt
at følge udviklingen i borgernes sundhed.
Rygning er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for vores helbred, sygelighed samt død i negativ forstand. Rygning er den forebyggelige
risikofaktor, der resulterer i flest kroniske sygdomme i Danmark.
Hjertekarsygdomme, kræft og kroniske lungesygdomme er de mest alvorlige
følgesygdomme af rygning. Sundhedsprofilen for Frederikssund Kommune
2010 viser, at 21 % er daglig-rygere. 77 % af rygerne vil gerne stoppe, 52 %
ønsker hjælp til at stoppe. Der gennemføres i dag rygestopkurser for borgerne, og søgningen til kurserne er stigende.
Forekomsten af moderat og svær overvægt er steget markant inden for de
seneste årtier. Overvægt medfører øget risiko for udvikling af følgesygdomme
som type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskeletsygdomme og visse
kræftformer. Sundhedsprofilen viser, at næsten 50 % har moderat til svær
overvægt, at 35 % er fysisk inaktive, samt at 43 % benytter inaktiv transport,
dette gælder også når afstanden er kort.
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Borgernes sundhed har betydning for den kommunale økonomi, idet kommunen medfinansierer borgernes forbrug af indlæggelser, lægebesøg udgifter til
pleje og omsorg, ligesom der er afledte udgifter til sygedagpenge, pensioner,
manglende skatteindtægter m.v.
Borgernes hverdag skal kunne forenes med et sundt liv.
I udgangspunktet vil de fleste borgere ikke være i løbende kontakt med kommunens sundhedsafdeling. Borgerne er derimod i højere grad i kontakt med
andre områder af den kommunale drift - f.eks. skole-, ældre-, kultur-, eller
jobcenterområdet.
Det er derfor vigtigt at de potentialer, der ligger i at integrere sundhed, der
hvor borgerne allerede er i kontakt med kommunen udnyttes. Indsatsen for at
etablere sunde rammer for borgerne handler om at ”gøre det sunde valg let”
ved at øge mulighederne for at træffe sunde valg eller ved at regulere borgernes adfærd.
Med andre ord handler det om, at etablere strukturelle sundhedsfremme- og
forebyggelsesindsatser, hvor der er fokus på at integrere sundhedshensyn i
driften af de forskellige forvaltningsområder.
Det foreslås at indsatsen i 2012 og 2013 fokuseres på rygning og motion/bevægelse, suppleret med kost i forhold til de mindste børn og særlige
målgrupper.
Udvalgsformændene har på 2 møder drøftet en handlingsrettet indsats på
sundhedsområdet, og det er aftalt, at sagen behandles i alle udvalg.
Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1.

Udvalget drøfter forslag til indsatser og muligheder for at iværksætte
konkrete handlinger indenfor eget område.
2.
Der i første halvår 2013 foretages en evaluering af sundhedsindsatser på tværs.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Plan og Udviklingsudvalget prioriterer sundhedsfremme i forbindelse med
kommuneplanen, herunder bl.a. temaerne rekreative stier og trafikstier, I lokalplanlægningen lægges vægt på bevægelse herunder opkobling til stiforbindelser mv.
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Sundhed på tværs

Journal nr.:
020361-2011

Sag nr. 15

Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2013 Principper og overordnet indhold
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Trafikselskaber

I udgangspunktet arbejdes der i forhold til trafikbestilling 2013 med uændret
budgetramme i forhold til i år og det forventes, at busdriften kan bibeholde
det samme niveau næste år.
Der blev foretaget en række ændringer i busnettet sidste år ud fra et ønske
om optimere busbetjeningen og der blev opsat en række målsætninger for,
hvordan busnettet i Frederikssund Kommune skal understøtte transportbehovet for kommunens borger, samt hvilket serviceniveau det er muligt at tilbyde
inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Som grundlag for trafikbestilling 2013 foreslår administrationen, at udvalget
drøfter de valgte målsætninger for busdriften, som udgjorde grundlaget for
sidste års trafikbestilling og drøfter, hvorvidt der er behov for at præcisere
dem ydereligere.
Formålet hermed er at sikre, at trafikbestillingen udmønter sig i køreplaner,
der så vidt muligt stemmer overens med de målsætninger kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune har for busdriften.
Administrationen anbefaler endvidere, at de de eksisterende køreplaner vurderes og justeres i forhold de vedtagende målsætninger/servicemål for busdriften og i forhold til de tilbagemeldinger vi har modtaget fra borgerne i Buspostkassen, samt udfra de input vi modtager pådialogmøde med borgerne
d.21.februar.
På baggrund heraf vil administrationen, frem til næste møde i Plan- og Udviklingsudvalget, udarbejde et udkast til Trafikbestilling 2013.
Målsætninger for busdriften
For at undgå at Frederikssund Kommune, skal ud i yderligere nedskæringer i
busdriften, tilstræbes der en balance mellem et busnet, der giver mest mulig
bus for pengene samtidig med, at der opretholdes busdrift i et vist omfang for
borgere, der bor uden for hovedvejnettet og bycentrene Skibby, Jægerspris,
Slangerup og Frederikssund.
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Derfor skal busnettet i Frederikssund Kommune kunne følgende:
•

Busnettet skal binde de 4 bycentre sammen og understøtte regionale
bus- og togforbindelser.
• Busnettets dækningsgrad er størst, der hvor passagergrundlaget er
størst, dvs. hovedvejnettet mellem de fire bycentre og internt i de 4
byer.
• Busnettets dækningsgrad er mindre uden for det overordnet vejnet og
internt mellem kommunens landsbysamfund og sommerhusområder,
der ikke befinder sig i nærheden af hovedvejnettet.
• Busnettet skal i høj grad understøtte borgernes behov for transport
mellem bolig og arbejde/skole/uddannelse inden for almindelig arbejdstid, dvs. ml. kl. 8-16.
• Busnettet skal i mindre grad understøtte borgernes transportbehov
mellem bolig og fritidsformål.
• Busnettet understøtter transportbehov uden for ovenstående kategorier, f.eks. transport i forbindelse med f.eks. indkøb, læge og tandlægebesøg, hvis disse tilrettelægges efter køreplanen og ikke omvendt.
• Busnettet understøtter i højere grad transportbehov mellem bolig og
skole inden for eget skoledistrikt frem for transportbehov mellem bolig
og skole uden for eget skoledistrikt
• Busnettet understøtter i højere grad transportbehov mellem bolig
gymnasium og handelsskole i kommunen frem for transportbehov
mellem bolig og gymnasium i anden kommune.
Udover ovenstående målsætninger kan det overvejes, om der er behov for at
opstille ydereligere servicemål omkring f.eks. serviceniveu i forhold til skolerne, herunder transportmuligheder for Ferslev, Skuldelev og Solbakkeskolen.
Disse skoler ligger uden for hovedbusnettet og er derfor afskåret fra at deltage
i aktiviteter i skoletiden i hhv. Skibby, Jægerspris og Frederikssund, serviceniveau for uddannelsesstederne, overgangstid, samt poltik for indsættelse af
dubleringsbusser i tilfælde kapacitetsproblemer.
Det bør desuden overvejes, om Flextrafik skal medtages i trafikbestilling 2013
i. Flextur er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse
mod en egenbetaling. Ordningen benyttes især i områder og på tidspunkter,
hvor de normale busruter ikke dækker. I takt med at Flextur implementeres,
kan telebussens timer overgå til de faste ruter frem til dens nedlæggelse i
2015. På mødet vil Områdechef Jens Peter Langberg fra Movia fortælle om
Flextur.
Vedlagt som bilag er et notat, der gennemgår de enkelte buslinjers funktion i
det samlede busnet, herunder frekvens, antal påstigere og udgift pr. påstiger.
Vedlagt er også et sammendrag af borgernes tilbagemeldinger på de aktuelle
køreplaner.
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Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Plan- og miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. De opstillede målsætninger for busdriften vedtages.
2. De eksisterende køreplaner vurderes og justeres i forhold de vedtagende målsætninger for busdriften og i forhold til borgernes input til
Buspostkassen og fra dialogmødet, der afholdes i slutningen af februar.
3. Administrationen med afsæt i pkt. 2, udarbejder et udkast til trafikbestilling 2013 .

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Forvaltningens indstilling tiltrædes med følgende bemærkninger:
Ad 1. Målsætninger:
Formuleringen: "...at der opretholdes busdrift i et vist omfang...." ændres til
"...at der opretholdes busdrift..."
4. pkt. "dvs. ml. kl. 8-16" slettes
8. pkt. vedrører transport vedr. ungdomsuddannelser og ungdomsskole
Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Gennemgang af busnettet i Frederikssund Kommune
Opsamling på henvendelser til Buspostkassen

Journal nr.:
018544-2011

Sag nr. 16

Projekt for boligbebyggelse og strandcafé ved Strandvejen i Frederikssund.
Bi Lidt grunden.
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

På baggrund af Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning af 17. august 2011 om
at se positivt på et projekt for Bi-lidt-grunden, der udover en strandcafé mod
vandet også kan rumme en tæt-lav boligbebyggelse, fremsender Format Arkitekter og Konstruktører den 26. september 2011 et udkast til plandisponering
og bygningsudtryk til godkendelse som grundlag for igangsættelse af lokalplanarbejde.
Det modtagne projektmateriale vedlægges dagsordenen.
Projektet indeholder ud over en ny strandcafé et forslag til en tæt lav bebyggelse med i alt 17 boliger i 1½ etage. Med udgangspunkt i den fjordnære
beliggenhed tager bebyggelsesplanen afsæt i et typisk bygningsmiljø som i et
traditionelt fiskerleje.
Bebyggelsen placeres op mod et gademiljø, hvor der er tæt kontakt mellem
det private og offentlige rum og hvor overgangen mellem det offentlige og
private rum varieres med forskellig højde i afskærmningen i form af plankeværker, der stedvis giver indblik til de bagvedliggende grønne arealer.
Der arbejdes således med en fortætning af bebyggelsen omkring et centralt
uderum der åbner sig fra fjorden og ind i bebyggelsen. I grundens østlige
ende - landværts mod byen - etableres fælles parkeringsplads, så det centrale
gaderum kan friholdes for motoriseret trafik. Mod syd og nord i bebyggelsen
udlægges fælles grønne arealer og legeplads.
Alle boliger sikres udsyn til fjorden enten gennem rummet mellem husene eller
gennem det interne gaderum. Husene er placeret så alle boligenheder har en
vest-sydvestvendt have.
Bygningerne tænkes udført i få materialetyper, der gentages i hele bebyggelsen - også i strandcaféen. Der tænkes til boligbebyggelsen anvendt blankt
murværk i en lys gul blødstøget sten på gavle og facader.
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Tagene tænkes dækket med røde vingetegl. Herudover anvendes zink til inddækninger, tagrender og flunker på kviste.
Plankeværker og udhuse opføres i sortmalet træ. Tage på udhuse udføres i
sort tagpap. Plankeværker og udhuse er i høj grad med til at understøtte det
maritime miljø.
Strandcaféen tænkes udført som en lav rund pavillon med caféområde som
vifteformede glasbygninger, som åbner sig ud mod fjorden.
Køkkenet tænkes placeres midt i bygningen og der tænkes etableret en isbar,
hvorfra der kan betjenes kunder udenfor bygningen. Lager- og personalerum
samt publikumstoiletter tænkes placeret i kælder. Administrationen vil nærmere drøfte dette med ansøger.
Plan- og Miljøafdelingen finder, at det fremsendte projekt indeholder så mange
kvaliteter, at det anbefales at projektet danner udgangspunkt for udarbejdelse
af lokalplan.
Sagsfremstilling til Plan- og udviklingsudvalgets møde 8. februar
2012
Ejer har på baggrund af udvalgets bemærkninger revideret sit projekt. Det
reviderede projekt er vedlagt som bilag. Som nyt bilag vedlægges endvidere
"Notat vedrørende revideret projekt og ansøgers bemærkninger til udvikling af
Bi-Lidt-grunden".
Administrationen belyser på udvalgsmødet andre mulige arkitektoniske principper for en tæt-lav bebyggelse - f.eks. andre bebyggelsesplaner eller andet
formsprog.
Såfremt udvalget ønsker et alternativt arkitektonisk princip lagt til grund for
bebyggelsen, anbefales det, at udvalgsformanden sammen med administrationen drøfter det princip udvalget ønsker anvendt med ejer inden lokalplanarbejdet igangsættes.
Administrationen indstiller, at ejers reviderede projekt danner udgangspunkt
for udarbejdelse af lokalplan for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse og
strandcafé.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Ingen

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og Miljøchefen anbefaler over for Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Det fremsendte projekt danner udgangspunkt for udarbejdelse af lokalplan for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse og strandcafé ved
Strandvejen i Frederikssund.
Indstilling til Plan- og udviklingsudvalgets møde 8. februar 2012
Plan- og Miljøchefen anbefaler over for Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Det reviderede projekt af 3. januar 2012 danner udgangspunkt for udarbejdelse af lokalplan for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse og
strandcafé ved Strandvejen i Frederikssund.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Bilag:
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Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 5. oktober
2011
Punktet udsat til behandling på et senere møde. Forvaltningen forelægger en
række forslag til arkitektoniske principper for boligbebyggelsen - ikke kun begrænset til fiskerhuse. Udvalget ønsker en bebyggelse med varierede boligstørrelser. Der ønskes en helhedsplan med arkitektonisk sammenhæng mellem
boligbebyggelsen og pavillonen.

Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Notat vedr. sagsforløb og revideret projekt
pr. 03.01.2012 revideret projekt

Journal nr.:
026358-2011

Sag nr. 17

Klage over grundlaget for ophævelse af
fortidsmindebeskyttelseslinie ved Kignæs
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven, Habitatsdirektivet og Naturbeskyttelsesloven
Den 16. december 2011 modtog Frederikssund Kommune en henvendelse fra
Naturstyrelsen, Roskilde.
Naturstyrelsen havde modtaget en klage fra Grundejerforeningen Thyrashøj
og Danmarks Naturfredningsforening Furesø Kommune, hvori kommunens
varetagelse af habitatsdirektivets bilag IV-arter i forbindelse med ansøgning
om ophævelse af såvel skovbygge - som fortidsmindebeskyttelseslinier anfægtes.
Sagerne er afgjort i 2009 efter et længere sagsforløb.
Med brev dateret 4. januar 2012 har Frederikssund Kommune redegjort for
sagen. Redegørelsen fremgår af vedlagte bilag 1.
Naturstyrelsen har efterfølgende med mail dateret 9. januar 2012 meddelt
Frederikssund Kommune, at man ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik anbefaler til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Plan- og Udviklingsudvalget tager Naturstyrelsen, Roskildes afgørelse i
sagen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling tiltrådt
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Redegørelse til Naturstyrelsen Roskilde
Bilag til Naturstyrelsen

Journal nr.:
026456-2011

Sag nr. 18

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Digital annoncering
Erhverv, Teknik og Miljø vil fremover, i det omfang lovgivningen tillader det,
nøjes med at annoncere digitalt på kommunens hjemmeside. I henhold til Lov
om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige
andre love fra Miljøministeriet, er det nu lovligt at nøjes med at annoncere
digitalt på en række områder. Dette muliggør en forkortelse af sagsbehandlingstiden på en række sagstyper og betyder dermed en bedre service og mere effektiv ressourceforvaltning. Borgerne gøres opmærksom på ændringen
gennem avisannoncer.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Meddelelsen blev taget til efterretning.

