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Journal nr.:
032162-2010

Sag nr. 1

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 007 for et sommerhusområde ved
Over Dråby Strand
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

På Byrådets møde den 28. september blev det besluttet at fremlægge kommuneplanforslag nr. 007 for et nyt sommerhusområde ved Over Dråby Strand
i offentlig høring.
Kommuneplantillægget åbner mulighed for at etablere maksimalt 22 nye
sommerhuse samt fælles rekreative arealer i tilknytning til det eksisterende
sommerhusområde. Projektet er blevet muligt som følge af landsplandirektiv
af den 30. september 2010.
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 11. oktober
2011 til og med den 6. december 2011. Indsigelser ses ikke modtaget.
På ovennævnte baggrund anbefales kommuneplantillægget vedtaget.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 for et nyt sommerhusområde
ved Over Dråby Strand vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Bilag:

3/3

Anbefales.
Bilag 1 kp.007forslag

Journal nr.:
032160-2010

Sag nr. 2

Endelig vedtagelse af Lokalplan 44 Et
sommerhusområde ved Over Dråby
Strand
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

Byrådet vedtog den 28. september 2011 at fremlægge forslag til lokalplan nr.
044 i offentlig høring.
Lokalplanforslaget tilvejebringer bestemmelser, der gør det muligt at opføre 22
sommerhuse i planområdet i overensstemmelse med landsplandirektiv af 30.
september 2010's anvisninger, som har fokus på tilpasning til det eksisterende
omliggende landskab og infrastruktur. Derudover fastlægges en række bestemmelser omkring sommerhusenes formsprog og områdets beplantning,
som giver området en klar identitet. Disse bestemmelser er udarbejdet i tæt
samarbejde med områdets ejer.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden den 11. oktober 2011
til og med den 6. december 2011. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 5 indsigelser, hvoraf de to er forslag fra planarealets ejer til rettelse
og præcisering i teksten.
Derudover har en nabo ønsket en "bufferzone" på 10 meter mellem hans
landbrugsarealer og sommerhusområdet. Der er imidlertid allerede udlagt et
beplantningsbælte med træer i 7 meters bredde på det ønskede sted, hvilket
vurderes at være tilstrækkeligt.
Dong Energy gør opmærksom på risiko for konflikt med et kabel i områdets
nord- nordøstlige del. Med henvisning til Dongs egen plotramme, ses byggeriet
på ingen måde at være i konflikt med kablet.
Endelig har Foreningen til Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund fremsendt forslag til ændringer af bestemmelser vedrørende byggefelter og bygningernes udseende. Bemærkningerne må i nogen grad været affødt af misforståelser af lokalplanteksten. Der ses derfor ikke umiddelbart at være en
væsentlig begrundelse for at ændre på bestemmelserne, men enkelte steder
er teksten præciseret for at undgå misforståelser. Det skal tilføjes at områdets
infrastruktur er fastlagt i landsplandirektivet, hvilket bevirker at bebyggelsesplanen stort set er givet.
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På baggrund af ovenstående anbefales lokalplanforslag nr. 044 vedtaget endeligt med de tekniske korrektioner, der fremgår af bilag 2 (Hvidbog - behandling af høringssvar)

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Plan- og Miljøchefen indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. Lokalplanforslag nr. 044 vedtages endeligt med de i hvidbogen anførte
rettelser og præciseringer.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:

5/5

Anbefales.

Bilag 1 - Endeligt forslag til lokalplan nr. 044
Bilag 2 Hvidbog
Bilag 3 - indsigelser

Journal nr.:
018561-2010

Sag nr. 3

Lokalplan 041, Boligbebyggelse ved
Mejerigårdsvej i Lyngerup. Endelig
vedtagelse.
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

Byrådet vedtog den 28. september 2011 at fremlægge forslag til lokalplan 014
for en ny boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup i offentlig høring.
Planforslaget har nu været offentliggjort i perioden fra den 4. oktober 2011 til
den 29. november 2011.
Der er i offentlighedsperioden fremkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget. 1 fra Vejdirektoratet og 1 fra Jørgen Olsen m.fl., Assendløsevej 5,
Osted, 4320 Lejre.
Vejdirektoratet har ikke fundet forhold i planen, der giver indledning til statslig
indsigelse. Hverken med hensyn til trafikbelastningen på statsvejen Lyngerupvej eller i forhold til arealreservation til kommende ny fjordforbindelse øst for
lokalplanområdet.
Jørgen Olsen m.fl. giver dels udtryk for bekymring for, om Mejerigårdsvej kan
tåle den øgede trafik fra de 5 parcelhuse og dels om kloakken kan klare yderligere tilslutning. Der foreslås derfor en helt ny vej fra de 5 parceller nord om
byen.
Spørgsmålet om den yderligere belastning af både vej og kloak har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen været drøftet med kommunens vejafdeling og med Frederikssund Forsyning, som har vurderet, at både vej og kloak
godt vil kunne klare den yderligere belastning.
I henvendelsen fra Jørgen Olsen gives der desuden udtryk for, at et stendige
mellem Mejerigårdens jord og Jydegårdens jord bør genoprettes. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen undersøgt, om der i
eller omkring lokalplanområdet fandtes fortidsminder eller andre jordfaste
kulturminder, der skulle tages hensyn til i lokalplanlægningen, herunder diger.
Undersøgelsen har vist, at der hverken inden for eller op imod lokalplanområdet er registreret bevaringsværdige diger, hvilket heller ikke er registreret i
forbindelse besigtigelse af lokalplanområdet på stedet.
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Forvaltningen finder derfor ikke, at der er nogen baggrund for at tilføje bemærkninger om stendiger i lokalplanen.
Dagsordenen vedlægges lokalplanforslaget, hvidbog (suppleret med kort over
registrerede bevaringsværdige diger) og kopier af de 2 henvendelser om planen.
Lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse uden ændringer.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over
for Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. Lokalplanforslaget godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Anbefales.
På mødet blev omdelt nye bilag - høringssvar og henvendelser.

Lokalplan 041
Hvidbog, behandling af høringssvar - LP 041
Samlet bilag med henvendelser - Lp 041

Journal nr.:
025083-2009

Sag nr. 4

Englystvej 24, 3600 - ulovlige boliger 1DF Oppe Sundby
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byggeloven § 16 - Byplanvedtægt nr. 15.

Ejerne har oprindeligt ansøgt om lovliggørelse af 4. stk. lejligheder indrettet i
eksisterende enfamiliehus samt ansøgt om anvendelse af eksisterende udhus
til liberalt erhverv (helseklinik). Efter en dialog har ejerne ændret ansøgningen
til 3 lejligheder med indretning af liberalt erhverv (helseklinik) i en af lejlighederne og at eksisterende udhus anvendes til udhusformål.
Ejendommen har et grundareal på 1405 m².
Bygningen er opført i 1885 som stuehus til Englystgården.
Huset har før 1991 været udlejningsejendom med 3 lejligheder.
Ejernes forældre købte huset i 1991 og fik lov at nedlægge 2 lejligheder. I
efterfølgende år istandsættes boligen. Ved årsskiftet 2006/2007 beslutter forældrene at sælge ejendommen til børnene og der indrettes 4 selvstændige
boliger, som var tanken, at familien skulle dele.
For tiden er 1 lejemål beboet af 2 af ejerne og 1 lejemål er udlejet til familien
og de øvrige lejemål er udlejet til fremmede.
Der er indrettet 2 lejligheder i stueetagen på henholdsvis 101 m² og 69 m² og
2 lejligheder i tagetagen på henholdsvis 49 m² og 59 m² ialt boligareal på 278
m².
Ejendommen er beliggende inden for Byplanvedtægt nr. 15 for den nordlige
del af Strandvangsområdet, Oppe Sundby fra 1976, hvor der i § 2 stk. 3 står,
at bebyggelsen kun må bestå af fritliggende parcelhuse og der må ikke på
ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-,
fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes
pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning.
Moderen til ejerne har siden 1997 drevet liberalt erhverv på ejendommen
uden gener for de omkringboende.
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Ejendommen er registreret i kommuneatlasset for Frederikssund med en middelbevaringsværdi på 5.
På ejendommen Enghave 4 er der indrettet og godkendt 4 stk. lejligheder.
Ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 70 m fra ansøgte. På Plantagevej 2 er der indrettet og godkendt 2 lejligheder og 7 klubværelser. Ejendommen er beliggende i en afstand på ca. 340 m fra ansøgte. Ellers er området
udelukkende enfamiliehuse, dog med nogle enkelte rækkehuse.
For at kunne have 3 boliger på ejendommen kræver dette dispensation fra
Byplanvedtægt nr. 15. Derfor har sagen om, at bibeholde og lovliggøre 3 lejligheder på ejendommen, været sendt i naboorientering og der er ikke indkommet bemærkninger.
Byggeafdelingen anbefaler, at der meddeles dispensation til 3 boligenheder i
ejendommen, idet det vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring af bestående miljø og at bygningen tidligere har rummet 3 lejemål. Bygningen har
en størrelse som vurderes at være rigelig stor til kun en bolig. Godkendelsen
gives på betingelse af, at lejlighederne opfylder gældende bygningsreglement
på udførelsestidspunktet.
En ulovlig lejlighed inddrages i et eksisterende lejemål.
Udhuset anvendes til udhusformål.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller over for Plan- og Udviklingsudvalget,
at:
1. Der gives dispensation til 3 boliger på ejendommen Englystvej 24,
Frederikssund

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstilling tiltrådt.

Journal nr.:
022567-2011

Sag nr. 5

Rosenvænget 1, 3600 - Dispensation til
at hæve taget - 11-a Frederikssund
Markjorder
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

Byggeri og Natur har den 28. oktober 2011 fra Mangor & Nagel A/S modtaget
en ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 23, til at
ændre tagkonstruktionen så øverste etage før fuld højde på havesiden på den
midterste af bygningerne i Blok A.
De to yderste har allerede en sådan tagkonstruktion, så hele Blok A vil få
samme tagudformning.
Den ekstra facade på den midterste bygning i Blok A gives samme facadeudtryk som de to yderste blokke,
Der søges samtidig om tilladelse til at ændre 8 vinduer i indgangsfacaden ved
opgang 5 og 6, til 16 vinduer med stk. 2 vinduer pr. 1 stk. eksisterende vindue, pillen mellem de smalle vinduer udføres med mursten som den eksisterende facade.
Ovennævnte kræver at der gives dispensation fra Lokalplan nr. 23, & 9, Stk.
9.1, til at ændre det nuværende bygningssnit m.m.
Beskrivelse af forholdene:
Tagkonstruktionen på Blok B er symmetrisk saddeltag med en taghældning på
45 grader, Blok C og den nye Blok D har en tagkonstruktion med ensidig
taghældning, med en hældning på 5 grader, og Blok A vil på hele længden få
saddeltag med 40 graders taghældning med den ene side hævet så øverste
etage får fuld etagehøjde på havesiden.
Vurdering:
Vi vurderer at alle blokkene er så store at forskelligheden ikke vil ødelægge
bebyggelsens helhed, men snarere fremstå som en charmerende forskellighed.
Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering/partshøring da vi vurderer at dispensationen kun har ubetydelig virkning på bygningens udtryk for de
omkringboende.
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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. De søgte dispensationer gives, med henvisning til administrationens
bemærkninger under ovenstående vurdering.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling tiltrådt.

Dispensationsansøgning bygn. A 20.10.2011
Facader_farve_ fremtidig
Facader_ farve_ eksist
1-A1-11

Journal nr.:
022882-2011

Sag nr. 6

Idrætsvej 5, 3550 - Disp. fra byggefelt i
lokalplan 64 i Slangerup - 5BS Slangerup
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

Byggeri og Natur har den 26. oktober 2011 fra Mangor & Nagel A/S modtaget
en ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 64, Gl.
Slangerup til, at bygge ud over byggefeltet med et areal på ca. 170,0 kvadratmeter.
Slangerup Idræts- og Kulturcenter ønsker at udvide Fitnesscentret, og projektet omfatter en udvidelse på ca. 605 kvadratmeter, heraf 170 kvadratmeter i
stueplan og 435 kvadratmeter på 1. sal. Projektet omfatter også ombygning af
nogle eksisterende tilstødende lokaler.
Beskrivelse af forholdene:
De til- og ombyggede lokaler er beliggende i hjørnet ved indgangen Idrætsvej
7, hvor de eksisterende bygninger har et noget rodet udtryk, med et ret udefinerbart indadgående hjørne med et ubebygget hak og med forskellig taghøjde.
Det nye projekt udfylder hakket i stueplan, som alligevel ikke kan bruges til
noget, og fører bygningen op i 2 etager i hele hjørnet, så der etableres en ny
ensartet facade.
Vurdering:
Den nye facade i hjørnet vil samle bygningerne og danne en harmonisk helhed.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Ingen

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller over for Plan- og Udviklingsudvalget,
at:
1. Den søgte dispensation gives, med henvisning til ovennævnte beskrivelse af forholdene og vurdering.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:

13 / 13

Indstilling tiltrådt.

Samlet ansøgning og bilag
Ansøgning + bilag

Journal nr.:
000155-2012

Sag nr. 7

Klimastrategi for hovedstadsregionen
2012
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Planloven

Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR) og Region Hovedstaden har
den 21. november 2012 fremsendt "Klimastrategi for hovedstadsregionen" til
høring i hovedstadsområdets kommuner.
Høringsperioden løber til 27. januar. Strategien skal herefter behandles politisk
i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden i marts. Klimastrategien vil - i en
kort version - indgå i den kommende regionale udviklingsplan (RUP 2.0), som
forventes vedtaget medio 2012.
Formålet med klimastrategien for hovedstadsregionen er at supplere, understøtte og inspirere den lokale klimaindsats i kommuner og region og samtidig
at danne udgangspunkt for fremtidig dialog og samarbejde med staten om de
fælles klimaudfordringer.
Strategien er ikke juridisk bindende for kommunerne.
Klimastrategien tager udgangspunkt i, at klimaændringerne på én gang er en
stor udfordring og rummer et stort potentiale for hovedstadsregionen.
Regioner hvor erhvervsliv, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder samarbejder proaktivt om at løse klimaudfordringer kan vinde store fordele i den
internationale konkurrence mellem storbyregioner om vækst og udvikling.
En styrket lokal og fælles klimaindsats åbner samtidig en unik mulighed for, at
kommuner og regioner kan bidrage til, at hovedstadsregionen og Danmark
som helhed også fremover er hjemsted for en cleantech-klynge med international styrke. Klimaudfordringerne repræsenterer således nye vækstpotentialer
og muligheden for at skabe nye arbejdspladser gennem etablering af flere
innovative samarbejder mellem myndigheder, erhvervsliv og vidensinstitutioner.
Copenhagen Cleantech Park i Vinge i Frederikssund Kommune er et naturligt
etableringssted for cleantech-virksomheder i Københavnsområdet og er konkret nævnt i strategien som hovedstadsregionens clean-tech klynge.
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Klimastrategien er bygget op omkring en central klimavision for hovedstadsregionen frem mod 2025 og 5 spor:
1. En klimaberedt region
2. Klimavenlig transport
3. Omstilling af energisystemet
4. Energieffektive bygninger
5. Klimavenligt forbrug og indkøb
Den overordnede vision lyder: "I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og
tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber
bidrager til grøn vækst i international topklasse."
De 5 spor indeholder mål, succeskriterier, initiativer og anbefalinger.
Med enkelte justeringer / korrektioner vurderes målene af administrationen, at
danne en god ramme for de kommende års klimaarbejde i hovedstadsregionen.
Succeskriterierne har en meget kort horisont (2015) og en række af dem er
samtidig formuleret så konkret, at de burde følges af økonomiske konsekvensvurderinger. Succeskriterierne bør derfor gennemgå en grundig bearbejdning.
Der vedlægges et notat med administrationens foreløbige bemærkninger til
mål, succeskriterier, initiativer og anbefalinger. Notatet kan danne grundlag
for udarbejdelse af høringssvaret.
Klimastrategiens initiativer bygger delvist på kommunale samarbejder i organisationerne KLIKOVAND og Gate 21.
KLIKOVAND omfatter 27 kommuner og 21 forsyningsselskaber i hovedstadsregionen og såvel Frederikssund Kommune som Frederikssund Forsyning deltager i samarbejdet.
Gate 21 er en non-profit forening med godt 40 partnere. I Gate 21's sekretariat arbejder knap 30 personer med at skabe og gennemføre projekter sammen
med partnerkredsen. Der er p.t. 14 kommuner i partnerkredsen heraf 13 fra
hovedstadsregionen. En række hovedstadskommuner tager stilling til partnerskab primo 2012. Herudover er 6 vidensinstitutioner, 3 boligorganisationer, 5
offentlige selskaber og godt 20 private virksomheder partnere. Frederikssund
Kommune er ikke partner i Gate 21.

15 / 15

Administrationen finder derfor, at det bør være en tydelig forudsætning, at i
det omfang Gate 21 bliver valgt til at være operatør på udvalgte aktiviteter i
Klimastrategien må medlemskab af Gate 21 ikke være en forudsætning for
ligeværdig deltagelse.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen

Budget og analyse har ingen bemærkninger

Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget og til Teknik-,
Miljø- og Erhvervsudvalget, at:
1. De to udvalgsformænd bemyndiges til i samarbejde at godkende Frederikssund Kommunes høringssvar vedr. Klimastrategi for hovedstadsregionen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Indstilling tiltrådt.

Høring af fælles klimastrategi for hovedstadsregionen_øvrige parter
Klimastrategi for hovedstadsregionen 21 nov 2011
Foreløbige administrative overvejelser vedr. Klimastrategi for hovedstadsregionen

Journal nr.:
005512-2011

Sag nr. 8

Opsamling af erfaringer fra køreplanskiftet 11. december 2011
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:
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Lov om trafikselskaber

I forbindelse med køreplansskiftet den 11. december 2011 har administrationen og Movia lagt vægt på at få informeret om ændringerne til borgerne i god
tid og via forskellige kanaler:
Informationsfolderen blev uddelt til bibliotekerne, Gymnasiet, Handelsskolen
og Teknisk i Frederikssund, Sygehuset, Stationskiosken, Ældresagen og pensionistforeninger.
Der er afholdt et informationsmøde om ændringerne forud for køreplansskiftet. Ca.30 mennesker fra hele kommunen deltog i dette møde.
Der er informeret i lokalavisen ad to omgange.
Der er sendt pressemeddelelse om ændringerne til lokalavisen og Frederiksborg Amts avis, hvilket har udmøntet sig i flere artikler.
Der er afholdt et R-event på Frederikssund Station d.12.december, hvor administrationen, Fjordbus og Movia bød buskunder til den nye R-linje mellem
Frederikssund og Farum velkomne med en kop kaffe og en køreplansfolder.
Eventet og den nye R-linje fik omtale Amtsavisen.
Der er skrevet flere artikler om ændringerne på hjemmesiden i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen.
Der er oprettet en buspostkasse på hjemmesiden, hvor borgerne opfordres til
at indsende ris og ros til de nye køreplaner. Buspostkassen har pr.4.januar
2012 modtaget 25 henvendelser.
Hovedparten af borgerhenvendelser vedrørende de nye køreplaner er sendt til
buspostkasse. Få henvendelser er sendt til den almindelige funktionspostkasse
og endnu færre er sendt med brev. Samlet set har administrationen modtaget
ca.30 henvendelser, hvilket er væsentligt færre end ved det forrige køreplansskifte. Kritikpunkterne i henvendelserne fordeler sig jævnt over de forskellige
buslinjer og der er også ros i blandt dem.
Administrationen vil sammen med Movia samle op på henvendelserne som vil
blive forelagt udvalget på mødet.
Administrationen planlægger at afholde et borgermøde i slutningen af februar,
hvor der sammen med borgerne samles op på erfaringerne fra køreplansskiftet
og drøftes, hvad der er muligt og ikke muligt at medtage i næste års trafikbestilling.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Plan- og Miljøchefen indstiller over for Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Orientering om erfaringerne fra køreplansskiftet 11. december 2011
tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Indstilling tiltrådt.
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Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Servitutter
Administrationen orienterer om servitutter. (Udsat fra sidste møde)
EUDP
Administrationen orienterer om EUDP-projekt vedr. Vinge

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

