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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Plan- og Miljøudvalgets
møde den 6. marts 2018

----- —

Mødelokale J 2, Jægerspris kl. 08.15

Referat

28 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

3a Deleaationsplan for Teknik. Miliø oa Erhverv

Sagsfremstilling

Administrationen i Teknik, Miljø og Erhverv har udarbejdet et forslag til en
delegationsplan på baggrund af styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune.

Kommunalbestyrelsen har myndighedsansvaret for afgørelser, der træffes om
kommunens anliggender og overfor kommunens borgere. En del af dette ansvar
er delegeret til de forskellige udvalg og administrationen. Kommunalbestyrelsens
udvalg og deres kompetenceområder fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.
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Denne delegationsplan giver et overblik over hvilke udvalg, der har kompetencen
til henholdsvis at indstille (I), hvem som orienteres (O), og hvem som træffer
afgørelse i de konkrete sager (B). Det er ikke en udtømmende oplistning af
kommunalbestyrelsens opgaver på teknik, miljø og erhvervsområdet.

Delegation kan besluttes medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er forbud
mod delegation. Det er eksempelvis et lovkrav, at sager om kommunens budget
og årsregnskab, bevillingssager, visse takstsager og sager om lån, garantier og
ekspropriation skal behandles i Byrådet.

Delegation af sager er foretaget ud fra en afvejning af det politiske råderum. Hvor
lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er
beslutningskompetencen som oftest uddelegeret til forvaltningen - og omvendt
hvor beslutningskompetencen er stor - vil beslutningerne typisk blive foretaget af
Byrådet, medmindre der foreligger politisk godkendte administrationsgrundlag for
den enkelte sagstype.

Følgende principper gælder for delegationsplanen i Frederikssund Kommune:

Delegation skal sikre borgere og virksomheder en hurtig og smidig
sagsbehandling.
Delegation skal sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartethed og
gennemsigtighed i beslutningsprocessen.
Delegation skal sikre de politiske udvalg både tid og mulighed for at
beskæftige sig med sager med et politisk indhold.
Delegation skal sikre at vi fastlægger principper frem for fremstilling af
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enkeltsager.
Sager af vidtrækkende betydning for kommunen eller hvor særlige grunde i
øvrigt taler for det, skal altid forelægges Byrådet.

Uagtet delegation vil administrationen som led i den daglige forvaltning vurdere,
om særlige spørgsmål, der kan have politisk interesse, bør forelægges det politiske
niveau til afgørelse eller til orientering. Det kan være sager, som vurderes atvære
særligt politiske eller principielle, f.eks. fordi der er tale om en ny sagstype, og
afgørelsen derfor kan danne præcedens eller det kan være afgørelser, der er
udtryk for en ændret praksis på et kendt sagsområde.

Bemærk, at indenfor fx landzoneadministration, byggesagsbehandling, tilladelse til
flexbolig samt til dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse i henhold til
Planlovens jr 40, stk. 2, "særlige tilfælde", er der tidligere besluttet
delegation. Administrationen foreslår ikke ændringer til dette.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Plan- og Miljøudvalget samt
Teknisk Udvalg, at:

1. Godkende delegationsplanen for Teknik, Miljø og Erhverv.
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Historik
Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, plet. 24:
Udsat.

Fraværende:
Pelle Andersen-Harild ( 0 ).

Beslutning
Godkendt med følgende ændringer:
- Forslag til lokalplan under Lov om planlægning besluttes i Plan- og
Miljøudvalget.
- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, om nedrivning
af bevaringsværdige bygninger under Bygningsregulering, ikke principielle sager,
besluttes i Plan- og Miljøudvalget indtil der foreligger et administrationsgrundlag,
hvorefter beslutningskompetencen overgår til administrationen.
- Tilladelse og godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug,
TT 16a og 16b under Lov om husdyrbrug deles i 2 - ikke principielle og principielle.
De principielle besluttes i Plan- og Miljøudvalget.
- Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo, TT 1-3 under Bekendtgørelse
om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo besluttes i administrationen.

Administrationsgrundlag for landzonesaaer i Frederikssund Kommune 1
Deleoationsplan - rev 22-02-2018
Deleoationsplan - endelig vedtaget i PMU 6. marts 2018
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Budget 2010-2022 - Fagudvalgenes budaetproces

Sagsfremstilling
På mødet den 21. februar godkendte Økonomiudvalget "Budgetstrategi 20192022" med henblik på Byrådets endelige godkendelse på møde den 28. februar,
som er vedhæftet i bilag i. Heraf fremgår tidsplan og produkter i relation til
arbejdet med budget 2019-2022 - herunder fagudvalgenes rolle. De vigtigste
pejlemærker for fagudvalgenes rolle i budgetbudgetprocessen er følgende:

Udvalgsmøderi marts - maj: Indstille budgetforbedringsforslag
På udvalgsmøderne i maj skal fagudvalgene dels indstille budgetforbedringer i
form af effektiviseringer og serviceniveauændringer og dels indstille anlægsønsker
- herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen vedtaget af Byrådet
den 20. december 2017 - til Økonomiudvalget og Byråd.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit møde 21.
februar 2018 indstiller til Byrådets møde 28. februar, at der skal findes forslag for
30 mio. ler. i 2019 stigende til 50 mio. ler. fra 2020.1 budget 2018-2021 er der
indarbejdet budgetforbedringer på 17 mio. ler. i 2019 stigende til 37 mio. ler. i 2020
og frem. Økonomiudvalgets indstilling medfører således et råderum til politiske
prioriteringer.

Med behovet for budgetforbedringer for 30 mio. ler. i 2019 stigende til 50 mio. ler.
årligt fra 2020 udgør Plan- og miljøudvalgets andel 0,426 mio. ler. i 2019 stigende
til 0,710 mio. ler. i 2020 og frem. Af bilag 2 ses de samlede budgetforbedringer
fordelt på udvalg og politikområder.

Af bilag 3 og 4 fremgår kommunens nuværende investeringsoversigt for 2018
2022 samt oversigt over udskudte anlæg og driftsudgifter.

Side 6

Marts - maj: Inddragelse af interessenter
I perioden marts til maj skal fagudvalgene gennemføre egen dialogproces med
relevante interessenter - herunder medarbejdere og brugere - i forhold til de
tiltag, der arbejdes med.

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i
budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2019-2022,
skal fagudvalgene tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i
marts/maj måned med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I
givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold, og deltagerkreds.
Endvidere skal der i perioden marts til maj måned sikres inddragelse af MEDsystemet med henblik på kvalificering af budgetarbejdet.

Udvalgsmøder i april: Indstille større ønsker og spørgsmål der kræver
administrativ og analytisk bearbejdning
På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene indstille større spørgsmål og ønsker,
der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd,
som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at
disse større spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidligt tidspunkt
således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at på baggrund af tidligere års budgetaftaler
arbejdes der for nærværende med en række opgaver. De største udfordringer i
den forbindelse ses i forbindelse med:

• Besparelse på specialundervisningen -10 mio. kr. i 2019 og frem.
• Familieområdet - 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
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• Implementering af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet - 2,7 mio. kr. i
2021 og frem.
• Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.
• Kollektivtrafik - 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.
• Sammenhængende borgerforløb - 3,9 mio. kr. i 2019 og frem.
• Ændret politisk organisering - 2,6 mio. kr. i 2018 og frem.

Udvalgsmøder i december: status på implementering
På udvalgsmøderne i december - efter vedtagelse af budgettet for 2019-2022 den
10. oktober - vil fagudvalgene blive givet en status på implementeringen af de
besluttede tiltag i budget 2019-2022.

2019 og frem: Løbende implementering af besluttede tiltag
I 2019 og frem vil fagudvalgene løbende blive forelagt sager i forhold til
igangsættelse af ændringer, analyser mv. som følge af besluttede tiltag i budget
2019-2022.

Økonomi
Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringersamt involvering af medarbejdere
og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende
2019-2022.

Indstilling
Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Plan- og miljøudvalget drøfter budgetudfordringen.
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2. Plan- og Miljøudvalget senest på dets maj-møde indstiller budgetforbedringsforslag til
Økonomiudvalget - minimum svarende til 0,426 mio. kr. i 2019 og 0,710 mio. kr. fra 2020 og
frem.
3. Plan- og Miljøudvalget sikrer løbende inddragelse af relevante interessenter til kvalificering af
budgetarbejdet.
4. Plan- og Miljøudvalget senest på dets maj-møde prioriterer anlægsønsker - herunder udskudte
anlæg og puljer fra genopretningsplanen og indstiller til Økonomiudvalget.
5. Plan- og Miljøudvalget senest på dets april-møde indstiller større ønsker og spørgsmål der
kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Beslutning
Indstillingspunkt i: drøftet
Indstillingspunkt 2-5: godkendt
• Bilag i. Budoetstrateoi 20iQ-2022.pdf
• Bilag 2. Fordeling afbudoetforbedrinQ.pdf
• Bilag 2. Nuværende investeringsoversigt
• Bilag a Udskudt anlæo oo drift.pdf
41 Igangsættelse af lokalplan for boliger ved Øvei 26 i Slangerup

Lovgrundlag
Planloven

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om at opføre n boliger a 96 m2
med en bebyggelsesprocent på 25 ved Øvej 36 i Slangerup. Området er omfattet
af kommuneplanramme B 1.17 - Øparken, som udlægger området til tæt-lav
boligområde med 1V2 etager, max. 8,5 m bygningshøjde og en bebyggelsesprocent
på 40. Projektet er i overensstemmelse med rammen. Derfor kræver projektet
ikke et kommuneplantillæg.
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Projektet vurderes til, at der skal udarbejdes en lokalplan, da n nye boliger vil
påvirke området væsentligt, herunder øget trafikmængde, og da området ikke er
omfattet afen eksisterende lokalplan,

Projektet indeholder forslag til rækkehuse i ét plan med tilhørende private haver.
Projektet og forslag til lokalplanafgrænsning kan ses i vedlagte bilag.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til den aktuelle sag. Men Økonomi vil
dog påpege at etablering af nye boliger i Frederikssund Kommune med tiden vil
have en afledt økonomisk effekt på såvel drift som anlæg. Økonomien vil blive
håndteret i takt med at indtægter og udgifter opstår.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan for boliger ved Øvej 36 i Slangerup.
2. Prioritere igangsættelse jf. prioriteringslisten af plansager.

Beslutning
Godkendt.
• Øvei 36 -projekt forslag
• bilag forslao til lokalplanaforænsnino
42 Forslag til lokalplan nr. no for Park Teatret

Side 10

Lovgrundlag
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)

Sagsfremstilling
Baggrund
Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af
Jernbanegade 41, matr.nr. 232b, Frederikssund Bygrunde, der anmoder om, at der
udarbejdes en ny lokalplan for området. Grundejer ønsker at reducere de
eksisterende biografaktiviteter og udvide med teaterforestillinger og koncerter. I
forlængelse af de nye aktiviteter, ønskes en udvidelse af den eksisterende
bebyggelse, hvilket blandt andet omfatter en udendørsscene, der kan anvendes til
teaterforestillinger, koncerter og lignende ved særlige lejligheder.

Området er omfattet af lokalplan nr. 30, delområde 2.4, der blev vedtaget den 8.
maj 1984.1delområde 2.4 fastsættes anvendelsen til blandet bolig- og
erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 40. Området er ligeledes omfattet
af temalokalplan nr. 60 for skilte og facader, der blev vedtaget den 8. september
1992. For at muliggøre grundejers ønske, er der behov for en ny lokalplan, der
blandt andet fastsætter nye bestemmelser for anvendelsen,
bebyggelsesprocenten samt skiltning og reklamering, hvis det konkrete projekt
skal realiseres. Lokalplan nr. 30 og temalokalplan nr. 60 bliver delvist aflyst for det
område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den endelige vedtagelse og
offentlige bekendtgørelse af planen.
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Lokalplanområdet er desuden omfattet af temalokalplan nr. 055 Parkering i
Frederikssund Bymidte, vedtaget den 29. oktober 2014. Nærværende lokalplan er i
overensstemmelse med temalokalplan nr. 055. Teknisk Udvalg vedtog
igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen den 8. marts 2017.

Lokalplan
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 110 for Park Teatret
(vedlagt bilag). Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan
anvendes til erhvervsformål med én tilhørende bolig, herunder til
publikumsorienteret formål, såsom biograf, teater, koncertsted, hotel, café med
udendørsservering og lignende. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at
stueetagen mod Jernbanegade skal anvendes til publikumsorienteret formål.
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 110 %.

Bebyggelse skal opføres i mindst 2 V2 etage og maksimalt i 3 V2 etage med en
maksimal højde på 12,5 meter, hvilket er i overensstemmelse med den
eksisterende kommuneplanramme C 1.2 - Bymidten i Kommuneplan 2017 - 2029.

Bebyggelse må ikke etableres med kælder og altaner må ikke etableres ud mod
Sillebro Å og Jernbanegade. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for
bebyggelsens udseende, parkering, en udendørsscene, skilte og reklamering, etc.
Lokalplanen sikrer desuden etableringen af en stiforbindelse langs Sillebro Å, der
forbinder Jernbanegade og Sillebro Ådal.

Miljøscreening
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017), skal Frederikssund Kommune enten
gennemføre en miljøvurdering efter jr 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter jr
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8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på
miljøet. Administrationen har gennemført en miljøscreening af planen i henhold
til s 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter
arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan (vedlagt bilag).

Administrationen har truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet
om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for
bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Byrådet fremlægger forslag til lokalplan nr. 110 i offentlig høring i 8 uger.
2. Byrådet afgør, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen
offentliggøres sammen med planforslaget.

Historik
Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, plet. 31:
Udsat.

Fraværende:
Pelle Andersen-Harild ( 0 ).
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Beslutning
Anbefales.
• Lokalplan nr. 110 Forslag
• Miliøscreening LP110
43 Godkendelse af lokalplan nr. h q for etageboliger ved Lundebieravei/Kocksvei

Lovgrundlag
Planloven

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 7. juni 2017 at påbegynde arbejdet med Lokalplan
119 for opførelse af 48 - 58 etageboliger i 2 længebygninger på hjørnet ved
Lundebjergvej/Kocksvej. Den ene bygning vil blive opført i 3 etager med en
placering langs Kocksvej. Den anden bygning vil blive opført i 4 - 5 etager og
placeret langs Lundebjergvej. Antallet af lejligheder vil variere efter lejlighedernes
størrelse, hvilket først vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med realiseringen af
projektet. Lokalplanen fastlægger også bestemmelser om vej-, sti og
parkeringsforhold, bebyggelsens udseende, de ubebyggede arealer og
afskærmende foranstaltningen.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december
2017 til den 15. februar 2018. Der er en indsigelse fra en beboer i Lundeparken 4 - jf.
bilag i. En dialog med Erhvervsstyrelsen har resulteret i, at der er indføjet nogle
supplerende bestemmelser om de miljømæssige forhold - jf. bilag 2 og 3.
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Samlet set har høringen givet anledning til enkelte suppleringer og præciseringer
lokalplanforslaget, men ikke nogle væsentlige ændringer. Der er redegjort for
resultatet af den offentlige høring i hvidbogen, der en vedlagt som bilag 4.

Lokalplan nr. 119 er vedlagt som bilag 5.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til den aktuelle sag. Men Økonomi vil
dog påpege at etablering af nye boliger i Frederikssund Kommune med tiden vil
have en afledt økonomisk effekt på såvel drift som anlæg. Økonomien vil blive
håndteret i takt med indtægter og udgifter opstår.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Lokalplan nr. 119 for etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej godkendes.

Beslutning
Anbefales.

• Høringssvar fra Linette lensen
• Høringssvar g. Erhvervsstyrelsen
• Kommunens redegørelse for miljøforholdene i relationen mellem bolig og
erhverv - bilag
• Hvidbog LPiiq - end
• LP nr. h q - etageboliger ved Lundebierovei Kocksvei
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Prioritering af lokalplaner

Lovgrundlag
Planloven

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget har valgt til møderækken i januar og februar at igangsætte
arbejdet med 3 lokalplaner, som følge af kommunalt udbud af byggegrunde:

1. Nyt udbud af delområde A i lokalplan nr.ioi for et boligområde ved
Strandvangen.
2. Igangsættelse af lokalplan for boliger og erhverv ved Thorstedlund.
3. Lokalplan for 6 parceller ved Morbærvænget.

Derudover har kommunen tidligere solgt en tidligere daginstitution ved Øvej, hvor
det indkomne projekt skønnes at være lokalplanpligtigt. Sagen forelægges til
politisk beslutning på denne møderække.

Der er på nuværende tidspunkt ikke ressourcer i planafdelingen til at arbejde med
alle lokalplaner afledt af kommunalt grundsalg. Derfor anbefaler administrationen,
at prioriteringen af arbejdsopgaver justeres, således at der skabes plads til at
arbejde med lokalplaner afledt af det aktuelle kommunale grundsalg:

På møderækken i januar tog udvalget til efterretning, at planafdelingen arbejder
med følgende lokalplaner:
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• Boligprojekt på Kocksvej (i høring)
• Boligprojekt på Lundebjergvej (i høring)
• Aldi i Skibby (i høring)
• Lokalplan for Parkbio i Frederikssund
• Bevarende lokalplan for området omkring Slangerup Kirke
• Havnebad i Frederikssund.

Planprioriteringen bliver derfor således:

• Boligprojekt på Kocksvej (i høring)
• Boligprojekt på Lundebjergvej (i høring)
• Aldi i Skibby (i høring)
• Bevarende lokalplan for området omkring Slangerup Kirke
• Havnebad i Frederikssund
• Lokalplan for Parkbio i Frederikssund (i høring)

De lokalplaner, som er i høring frigiver ressourcer til at opstarte arbejdet med
følgende lokalplaner:

• Ny lokalplan for Strandvangen (nr. 101)
• Ny lokalplan for Morbærvænget
• Ny lokalplan for Thorstedlund

Projektet ved Øvej bliver ikke prioriteret nu og dermed udskudt.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Administrationens oplæg til prioritering af lokalplaner tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning. Der efterlyses en bruttoliste over alle lokalplaner.

45 Tilbygning til Frederikssund Private Realskole

Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra arkitektfirmaet Tegne-stuen ApS
om en udvidelse af undervisningsarealet på Frederikssund Private Realskole i form
afen tilbygning til naturfag på 375 m2 i tre etager, jf. bilag.

Realskolen er omfattet af lokalplan 085 fra 2015. Det fremgår af jr 8.2 i
lokalplanen, at nyt byggeri skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste
byggefelter, jf. bilag.

Den ansøgte tilbygning er placeret udenfor byggefeltet, og byggeriet kan derfor
ikke opføres uden en dispensation fra lokalplanen.

Det fremgår af lokalplanen, at et af formålene er fortætning af området blandt
andet med henblik på bygningsmæssig udvidelse af den eksisterende skole. For
den del af skolen, som ikke ligger langs Kochsvej, er den eneste mulighed for
udbygning et smalt stykke langs den vestlige facade samt inde i skolegården.
Flerudover kan der bygges ekstra etager på de nuværende bygninger, så der i alt
bliver op til tre etager.

Baggrunden for ønsket om den ansøgte placering er, at der for skolen er tale om
en naturlig placering og størrelse såvel udefra, med hensyn til udearealerne, og for
sammenhængen i undervisningen.

Der kan indenfor byggefeltet bygges i op til tre etager og en maksimal højde på 12
m. Den ansøgte tilbygning overholder dette, idet den vil få en højde på n m over
terræn.

Den fremtidige bebyggelsesprocent for matrikel 217 Frederikssund Bygrunde vil
stige fra 66,3 til 69,8. Lokalplanen giver mulighed for op til 65 %.

Ansøgeren understreger, at formålet med byggeriet ikke er at få flere elever.

Forvaltningen vil foretage en nabohøring af boligbebyggelsen, som ligger øst for
skolen.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Der meddeles dispensation til at bygge udenfor byggefeltet i lokalplan 085 samt til en
overskridelse af bebyggelsesprocenten på 4,8 % med den begrundelse, at den ansøgte
placering og volumen af tilbygningen er i overensstemmelse med lokalplanens
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formålsbestemmelse om fortætning og en hensigtsmæssig udvidelse af skolens
bygningsmasse.
2. Hvis forvaltningen modtager indsigelser ved nabohøringen, skal sagen forelægges udvalget
igen.

Beslutning
Godkendt.
• Bilag i. Tegninger oq beskrivelse
• Bilag 2. Lokalplan 08c;
a 6 Spørgsmål til brug af brændeovne

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017
Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel
under i M W , (brændeovnsbekendtgørelsen), BEK nr 49 af 16/01/2018

Sagsfremstilling
Formanden for Teknisk Udvalg har fået en henvendelse fra en borger om
regulering og eventuelt forbud mod anvendelse af brændeovne i et område i
Frederikssund. Emnet behandles på Plan- og Miljøudvalget, hvorfor punktet er på
nu.

Der er kommet ny brændeovnsbekendtgørelse i januar 2018. Den væsentligste
ændring fra tidligere bekendtgørelse er, at halmfyr er kommet med i
bekendtgørelsen.
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Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunen i en forskrift kan fastsætte regler
om forureningsbegrænsende foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med
fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er
miljømæssigt begrundet. Administrationen har i 2014 udarbejdet en forskrift, som
blev revideret og senest godkendt på Teknisk Udvalgs møde i marts 2017.
Forskriften er igen revideret, på grund af den ny bekendtgørelse og vedhæftet
som bilag i denne sag.

Forskriften er udarbejdet i samarbejde med skorstensfejerne, som
administrationen har et godt samarbejde med, når der er klager over brændeovne
og røg fra disse. Administrationen holder løbende møder med kommunens 3
skorstensfejere om sagsbehandling på klager og brændeovne.

• I 2015 har administrationen modtaget 14 henvendelser, spørgsmål og klager over røg fra
brændeovne, bål og andre fyringsanlæg.
• I 2016 har administrationen modtaget 10 henvendelser om generende røg.
• I 2017 har administrationen modtaget 6 henvendelser om generende røg fra brændeovne og andre
fyringsanlæg.

Det er administrationspraksis, at klager over enkeltsager behandles og
administrationen følger op på, om der fyres korrekt og fyringsanlægget er
godkendt og om kommunens forskrift overholdes. Er der regelbrud, får grundejer
en henstilling og i de fleste tilfælde, er grundejer indstillet på at fyre korrekt og
overholde lovgivningen.

Det er muligt, at forbyde brug af brændeovne og andre fastbrændselsovne i
nærmere definerede områder. Administrationen og skorstensfejer for området i
Frederikssund, har gennemgået området, hvor borger har foreslået fyringsforbud.
Administrationen og skorstensfejer har ikke fundet det miljømæssigt begrundet,
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at kunne forbyde brug af brændeovne. Der fyres korrekt, alle brændeovne er
godkendte og det er ikke administrationen bekendt, at der fyres med ulovlig
brændsel.

Det er administrationen bekendt, at der er nogle landsdækkende organisationer,
der ønsker brændeovne forbudt og brænderøg indeholder partikler og må således
forventes at bidrage til sygdomsforekomst i Danmark, men på nuværende
tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvor stor en helbredsrisiko brænderøg udgør.
Administrationen vurderer, at så længe der fyres korrekt, og at der benyttes
godkendt brændsel og fyringsanlæg er godkendte, skal det fortsat være muligt, at
benytte brændeovne overalt i Frederikssund Kommune, undtaget i nye
boligområder, hvor det planmæssigt er vedtaget, at der ikke må være
fastbrændselsovne.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Revideret Forskrift for brug af fastbrændselsovne tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
* Forskrift for bruo af fastbrændselsovne 2018
4Z Tilsvnskampaaner 2018 for landbrug oa virksomheder
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Lovgrundlag
Miljøtilsynsbekendtgørelsen BEK nr 1476 af 12/12/2017

Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune skal, som en del af sin tilsynsforpligtelse i forhold til
husdyrbrug og visse virksomheder, gennemføre to tilsynskampagner om året,
jævnfør s 7 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.
En tilsynskampagne er bredt defineret som en aktivitet eller et særligt fokus på en
problemstilling. Det kan både være en del af de tilsyn kommunen i forvejen
udfører eller særskilte aktiviteter.
I forbindelse med, at Teknisk Udvalg i april 2017 blev orienteret om
tilsynsberetningen for 2016, blev der udtrykt ønske om at have mulighed for at
kunne have indflydelse på valget af tilsynskampagner.

Forvaltningen har, siden det blev lovpligtigt, gennemført følgende kampagner:

• 2014: Husdyrbrug: Opbevaring af gødning i containere og lignende
• 2014: Virksomheder: Frederikssund og Slangerup - opbevaring af miljøfarlige stoffer
• 2015: Husdyrbrug: Kontrol med flydelag i gyllebeholdere
• 2015: Virksomheder: Styr Energien - Sammen med Frederikssund Erhverv
• 2016: Husdyrbrug: Opbevaring af kom poste ret husdyrgødning i markstak
• 2016: Virksomheder: Hornsherred - opbevaring miljøfarlige stoffer
• 2017: Husdyrbrug: Gyllebeholdere - opdatering og kontrol af data om beholdere
• 2017: Virksomheder: Tankstationer i hele kommunen - fokus på tanke og olieudskillere

Forvaltningen foreslår følgende muligheder for tilsynskampagner for henholdsvis
virksomheder og husdyrbrug:
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For virksomheder er forslagene:
1. Affaldshåndtering på virksomheder og orientering om faktaark, der oplyser om affaldssortering
og korrekt behandling af affald på virksomheder.
2. Skæmmende oplagring på ejendomme af f.eks. "skrotbiler", udtjente landbrugsmaskiner, m.m.
Indsatsen kan være, at kommunen giver ejer/lejer besked om, at f.eks. en skrotbil skal
bortskaffes til en autoophugger. Ejer/lejer skal bagefter vise dokumentation for, at det er sket.

Natur og Miljø vil udarbejde en pjece med retningslinjer, der skal forhindre, at
gamle biler lækker olie, benzin og andre væsker ud på jorden. Desuden skal
reglerne sikre en ren kommune, hvor drikkevand, vandløb og søer forbliver
attraktive for dyrelivet, for kommunens beboere og for turisterne, som færdes i
naturen.

For husdyrbrug er forslagene:
1. Oplysning om ny lovgivning til ejere af husdyrbrug - Hvad er der kommet af nye regler og
hvilken betydning har det?
2. Kontrol med møddingsplads på hesteejendomme - Er møddingspladsen tæt? Er der kapacitet
nok?

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:
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1. Udvalget vælger en af tilsynskampagnerne for virksomheder og en af tilsynskampagnerne for
landbrug, der skal udføres i 2018.

Beslutning
Udvalget ønsker følgende tilsynskampagner:

- Skæmmende oplagring på ejendomme af f.eks. "skrotbiler", udtjente
landbrugsmaskiner, m.m. Indsatsen kan være, at kommunen giver ejer/lejer
besked om, at f.eks. en skrotbil skal bortskaffes til en autoophugger. Ejer/lejer skal
bagefter vise dokumentation for, at det er sket.
- Kontrol med møddingsplads på hesteejendomme - Er møddingspladsen tæt? Er
der kapacitet nok?

48 Reaulerinassaa efter vandløbsloven. Værebro Å. lyllinae Nordmark

Lovgrundlag
Vandløbsloven
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering

Sagsfremstilling
Højvande i Roskilde Fjord og store afstrømninger i Værebro Å har været årsag til
gentagne oversvømmelser af dele af Jyllinge Nordmark. Roskilde Kommune har,
sammen med borgerne i Jyllinge Nordmark, projekteret et kystdige mod fjorden
ud for Jyllinge Nordmark og udarbejdet et reguleringsprojekt for at sikre mod
gentagne oversvømmelser.
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Projektet består af et dige langs Værebro Å på sydsiden i Roskilde Kommune,
samt et dige på tværs af Værebro Å's udløb. Dette dige med sluse og
pumpestation strækker sig ind i Frederikssund Kommune og derfor kræves der en
tilladelse til regulering afvandløbet. Med anlæg af et tværgående dige med
sluseporte, kan fremtidige oversvømmelser fra fjorden undgås ved at lukke
sluseportene og pumpe vandet fra Værebro Å ud. (se projektbeskrivelsen i Bilag i).

Projektet har været i 4 ugers høring i Roskilde og Frederikssund Kommune. Der er
kommet bemærkninger fra en borger i Roskilde Kommune til projektet
(bemærkninger og svar kan ses i bilag 2).

Roskilde Kommune og Digelauget, Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelaug, er
bygherrer på projektet og afholder alle omkostninger til projektet og til
arealerstatninger.
Projektet har fået alle øvrige tilladelser og dispensationer og reguleringstilladelsen
efter vandløbsloven er således den sidste tilladelse (alle øvrige tilladelser kan ses i
bilag 1).
Projektbeskrivelsen kan ses i sin helhed i bilag 3.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:
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1. Reguleringsprojektet godkendes med vilkår 1-5 i reguleringsprojektet og offentliggøres med 4
ugers klagefrist.

Beslutning
Godkendt.
• FORSLAG til godkendelse af reoulerinosprojekt. etablering af fløidioe
• Notatom høringsbemærkninger
• Reguleringsprojekt lyllinge Nordmark ver7 SAMLET
aq Regionalt diae ved Kronprins Frederiks Bro

Lovgrundlag
Kystbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling
Efter stormfloden Bodil i december 2013 har Frederikssund Kommune arbejdet
med sikring af kommunens kystområder mod oversvømmelse både på lokalt
niveau og på regionalt niveau.

Lokal sikring mod oversvømmelser
Kystbeskyttelseslovens udgangspunkt er, at det er grundejerne, der skal betale for
kystsikring. Grundejerne kan enten søge Kystdi rektoratet direkte om tilladelse til
at opføre et dige eller de kan ansøge via kommunen. Ansøges via kommunen skal
grundejerne i ansøgningen begrunde behovet for kystsikring og angive, hvilke
ejendomme der foreslås inddraget i beskyttelsen.

I praksis er det som grundejer svært at forholde sig til kystsikring uden at der
foreligger et projekt. Derfor hjælper kommunen grundejere til at få udarbejdet et
professionelt skitseprojekt, som viser hvordan en oversvømmelsessikring kan
udformes rent teknisk, hvilken linjeføring det skal have og hvilke ejendomme det
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beskytter. Der er igangsat skitseprojektering for en række lokale projekter
herunder bl.a. i Kulhuse, Dalby Huse og Hyllingeriis og grundejerne arbejder lokalt
med forberedelse af digelag.

Regional sikring mod oversvømmelser
På det regionale niveau har kommunen i samarbejde med Roskilde Kommune
undersøgt de tekniske muligheder for en regional løsning. Roskilde Kommune har
indledningsvist i en konsulentrapport undersøgt tre muligheder for regionale
løsninger: Hundested-Rørvig, Kulhuse-Sølager og Kronprins Frederiks Bro.
Rapporten peger på de to sidstnævnte, som de mest rentable og samtidig de
løsninger, som har mindst effekt på natur og miljø. Det vurderes tillige at
løsningen ved Kronprins Frederiks Bro er den mindst komplicerede og derfor også
den, som må forventes at tage kortest tid at etablere.

Roskilde og Frederikssund Kommune aftalte på dette grundlag at få udarbejdet et
skitseprojekt for løsningen ved Kronprins Frederiks Bro med et tilhørende
detaljeret økonomisk overslag. Skitseprojektet anslås i rapporten at kunne bygges
for 130-140 mio. ler. - under en fjerdedel af den pris, der var forudsat ved
sammenligningen af de tre regionale løsninger. Løsningen ved Kronprins Frederiks
Bro står herefter klart som den mest fordelagtige regionale løsning. En regional
løsning skønnes endvidere økonomisk fordelagtig i forhold til lokale løsninger, idet
der næppe kan etableres lokale løsninger med blot nogenlunde lignende
beskyttelse i Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro for mindre end 130-140
mio. ler.

En regional oversvømmelsessikring vil samtidig have en række andre fordele
fremfor lokale løsninger: langt færre kyststrækninger skal omdannes til tekniske
anlæg, langt de fleste grundejere får bevaret deres fjordudsigt, der bliver behov for
færre ekspropriationer, langt flere værdier beskyttes (f.eks. havneanlæg,
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kystsikringsanlæg, fritids-, natur- og landbrugsarealer) og endelig vil en regional
løsning samtidig være én samlet løsning på alle bagvandsproblemer i Roskilde
Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro.

Stormflodsrådet har på forespørgsel oplyst, at erstatningerne fra den nationale
stormflodsordning i området syd for Kronprins Frederiks Bro efter Bodil beløb sig
til omkring 400 mio. ler.

På den baggrund skrev Frederikssund Kommune i oktober 2015 på vegne af de 4
berørte kommuner i den sydlige del af Roskilde Fjord til Miljø- og
Fødevareministeren, at Frederikssund Kommune finder det afgørende, at der
hurtigst muligt etableres en regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro i
Frederikssund. Frederikssund Kommune skrev desuden i brevet, at kommunen
finder at anlæg og drift af en regional oversvømmelsessikring er en
samfundsmæssig opgave og naturligt en statsopgave. I lyset af vigtigheden af at
komme i gang tilbød kommunen at anlægge løsningen og bidrage til
finansieringen.

Endelig bemærkede kommunen, at man fandt grundejerfinansiering afen regional
løsning efter reglerne i kystbeskyttelsesloven urealistisk. Kystbeskyttelsesloven var
og er indrettet med vægt på individuelle hensyn til den enkelte grundejer og med
individuelle klageadgange, som er vanskelige - men dog håndterbare - i mindre
projekter, men som er en afgørende hindring for at etablere løsninger for flere
tusinde grundejere med vidt forskellige risici og interesser.

Frederikssund Kommune har konkret foreslået at et dige kunne etableres via en
anlægslov med delt statslig og kommunal finansiering. Den model blev brugt i
i97o'erne, da Tønder Marsk Dige skulle bygges.
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Daværende Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen svarede i november 2015,
at regeringen ikke havde planer om at medvirke til finansieringen af et digeprojekt
i Roskilde Fjord og at Kystbeskyttelseslovens grundprincip om, at det er
grundejeren, der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse,
fastholdes.

I sidste halvdel af 2016 fremlagde Miljø- og Fødevareministeren et forslag til
revidering af Kystbeskyttelsesloven. Det lå som en præmis i forberedelserne af
udkastet, at Staten ikke måtte blive økonomisk involveret i kystsikring ud over
den beskyttelse staten står for i dag. Frederikssund Kommune bemærkede, at
denne præmis var uhensigtsmæssig, men kom med forslag til, hvordan kommunal
finansiering af regional kystbeskyttelse kunne gøres nemmere på andre måder.
Den reviderede Kystbeskyttelseslov indeholder hverken kommunens konkrete
forslag eller andre ændringer som væsentligt letter finansiering og gennemførelse
af regional kystbeskyttelse.

I juni 2017 er der indgået en økonomiaftale mellem KL og Regeringen. I
pressemeddelelsen annonceres bl.a., at det nu bliver hurtigere og langt mere
simpelt for kommunerne at lave store, fælles kystbeskyttelsesprojekter. I aftalen
gives dog kun konkret tilsagn om, at man vil udarbejde vejledende modeller for
bidragsfordeling til understøttelse af kommunerne i spørgsmål om
udgiftsfordeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter. Administrationen
vurderer ikke at yderligere statslig vejledning om udgiftsfordeling mellem ejere vil
hjælpe afgørende på de praktiske vanskeligheder ved at håndtere
grundejerinteresserne i store regionale løsninger.

Kystdirektoratet og de 4 kommuner omkring Roskilde Fjord har i 2016 og 2017
drøftet muligheder for etablering af en regional løsning ved Kronprins Frederiks
Bro. Frederikssund Kommune har i den forbindelse påtaget sig at regne på diverse
finansieringsmodeller for den regionale løsning. Beregninger for et helt eller
delvist grundejerfinansieret projekt viser, at projektet i udgangspunktet ikke
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kræver usædvanligt høje grundejerbidrag, men også at grundejerkredsen er
meget forskelligartet, hvilket kan forventes at trække realiseringen ud i tid,
samtidig med at lokal kystbeskyttelse på relativt kort sigt vil underminere det
økonomiske grundlag for en regional løsning.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at den regionale løsning ved Kronprins
Frederiks Bro er den samfundsmæssigt bedste løsning. De samfundsmæssige
interesser i at nedbringe udbetalingerne fra stormflodsordningen, i at bevare
naturlige kyststrækninger, i at beskytte statsejet infrastruktur mv. har imidlertid
ikke resulteret i konkrete åbninger fra statslig side. Over de kommende år vil
grundejere etablere lokale oversvømmelsessikringer i Roskilde Fjord og dermed
mindske behovet for en regional løsning. Administrationen må på den baggrund
anbefale, at der ikke arbejdes videre med den regionale løsning ved Kronprins
Frederiks Bro, men i stedet fokuseres på lokale løsninger.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune på det landspolitiske
niveau fortsat gør opmærksom på fordelene ved regionale løsninger, men at
kommunens konkrete arbejde med en regional løsning ved Kronprins Frederiks
Bro stoppes og at dette meddeles samarbejdskommunerne og Kystdi rektoratet.

Økonomi
Idet der ikke er afsat budget til ovenstående omtalte aktiviteter, har det ingen
bevillingsmæssige konsekvenser, at stoppe det konkrete arbejde med en regional
løsning.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
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1. Frederikssund Kommune meddeler samarbejdskommuner og Kystdi rektoratet, at kommunen ser
sig nødsaget til at stoppe det konkrete arbejde med en regional løsning ved Kronprins Frederiks
Bro.

Beslutning
Et samlet Plan- og Miljøudvalg kunne ikke tiltræde administrationens indstilling.

Plan- og Miljøudvalget stillede ændringsforslag om, at der bør arbejdes videre
med regionale løsninger.

Ændringsforslaget anbefales.
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Diaeproiekt Kulhuse

Lovgrundlag
LBK nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven).
BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. (her Lånebekendtgørelsen)

Sagsfremstilling
Under stormen Bodil blev mange sommerhuse i Kulhuse oversvømmet.
Frederikssund kommune har efterfølgende fået ingeniørfirmaet NIRAS til at
udarbejde et skitseprojekt, der skulle vise, om det er muligt at kystsikre området
og hvilke udgifter der er forbundet hermed.
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Skitseprojektet er fulgt af grundejerforeningerne i Kulhuse, der også har dannet en
digeforening med repræsentanter fra foreningerne og parceller uden
grundejerforening. Kystdi rektoratet har haft projektet i teknisk forhøring og
Kystdi rektoratet finder, at der er et behov for kystsikring. Kystdirekto ratet
anbefaler at diget enten bygges højere end projekteret eller laves med så bred en
digekrone at det kan forhøjes, når klimaeffekterne slår igennem med en højere
vandstand.

Det projekterede dige vil beskytte mod stormfloder på op til 2,2 meter. Diget skal
opbygges af lerholdig jord, evt. overskud fra anlægsarbejder.

Det planlagte dige vil beskytte 235 ejendomme og der er fortaget en forespørgsel
til alle ejere om der var interesse for at digeprojektet videreføres. Der er 194
ejendomme, som har svaret ja (82,6 %), 16 ejendomme der har svaret nej (6,8 %),
og 25 ejendomme svarede ikke (io,6 %).

Forat projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og
miljøvurderinger. Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres.

Ansøger ønsker, at Frederikssund Kommune udnytter Kystbeskyttelseslovens
muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse og stiller
garanti for lån til de samlede projekterings- og anlægsudgifter.
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Efter Kystbeskyttelseslovens jr 9 kan Byrådet bestemme, hvorledes midlerne til
kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages
lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal
afholde udgiften.

Forvaltningen har primo marts 2018 revurderet udgiftsbehovet for
projektudarbejdelse fra ca. 500.000 til ca. 300.000 ler.

Historik:
Plan og Miljøudvalget behandlede tidligere sagen på mødet den 9. januar 2018,
her ønskede udvalget at der blev arbejdet videre med at klarlægge, hvor stor
opbakningen er til projektet. Ved sidste behandling var status:

Det planlagte dige vil beskytte 240 ejendomme og der er foretaget en
forespørgsel til alle ejere om der var interesse for at digeprojektet videreføres. Der
er 160 ejendomme der har svaret ja (67 %), 10 ejendomme der har svaret nej (4 %),
og 70 ejendomme svarede ikke (29 %).

Ved gennemgang af de hørte ejendomme er der fundet 5 ejendomme, der ikke
kan bebygges (vejstykker og arealer tilhørende grundejerforeninger) og derved er
antallet af ejendomme reduceret til 235, og de ejendomme der ikke har svaret, har
modtaget en rykker. Dette har bragt svarprocenten op fra 71 til 89,4.

Økonomi

Side 34

Midler til klimatilpasning i 2018 er nedjusteret til kun at finansiere leasing af
watertubes, grundet den vedtaget spareplan. Såfremt projekteringen
gennemføres, gør Økonomi- og udvikling opmærksom på, at det oprindelige
grundlag til finansieringen ikke længere er til rådighed grundet spareplanen, og
den forventede udgift på op til 0,3 mio. ler. skal således afholdes inden for øvrige
eksisterende rammer.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Projektet fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et konkret anlægsprojekt samt
en partsfordeling.
2. Forvaltningen sammen med digeforeningen skal arbejde videre med en løsning, der kan danne
baggrund foren endelig høring af de berørte grundejere.
3. Frederikssund Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til kr.
300.000 kr.), samt tilkendegiver, at kommunen er villig til at stille kommunegaranti for et lån til
anlæggelse af diget.
4. Midler til afholdelse af udgifterne til projektudarbejdelse (op til 300.000 kr.) tages fra rammen
afsat til fagområdet By & Landskab.

Indstilling 21. februar 2018, plet. 60:
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Projektet fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et konkret anlægsprojekt samt
en partsfordeling.
2. Forvaltningen sammen med digeforeningen skal arbejde videre med en løsning, der kan danne
baggrund foren endelig høring af de berørte grundejere.

3. Frederikssund Kommune midlertidigt afholder udgifterne til
projektudarbejdelse (op til kr. 500.000), samt tilkendegiver, at kommunen er villig
til at stille kommunegaranti for et lån til anlæggelse af diget

Side 35

Historik
Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, plet. 34:
Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt.
Indstillingspunkt 3: Anbefales oversendt til Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende:
Pelle Andersen-Harild ( 0 ).

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, plet. 60:
Sagen udsat.

Beslutning
Godkendt.

• Skitseprojekt Kulhuse Havvandsbeskyttelse f2 udtalelse i KDI NIRAS
• f 2 udtalelse Kystdi rektoratet - høivandsbeskyttelse. Kulhuse
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Udpegning af repræsentant til Naturparkrådet. Naturpark Mølleåen

Sagsfremstilling
I 2016 blev Naturpark Mølleåen etableret og mærket som Dansk Naturpark efter
Friluftsrådets mærkeordning. Mærkningen er gældende i 5 år. Teknisk Udvalg har
tidligere udpeget Jens Ross Andersen som repræsentant for Frederikssund
Kommune i Naturparkrådet.

Side 36

Mærkningen af Naturpark Mølleåen er kommet i stand blandt andet i et
samarbejde mellem Allerød, Frederikssund, Furesø og Egedal Kommune. I
forbindelse med mærkningen er der krav om, at der etableres et Naturparkråd.
Fiver kommune har et byrådsmedlem som repræsentant i rådet. Egedal
Kommune har formandsposten.

Naturparkrådet har til opgave at rådgive og inspirere kommunerne og lodsejere i
området og er sammensat af følgende aktører:

• En politiker fra hver af kommunerne
• Et medlem fra det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
• En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
• Et medlem fra Naturparkens Venner
• Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire
kommuner
• Naturstyrelsen Østsjælland
•1-2 lodsejere fra hver kommune
•i medlem fra Landbrugsorganisationerne
•i medlem fra Friluftsrådet

Der afholdes 2 møder om året. Næste møde er 15. marts 2018
Naturpark Mølleåen's hjemmeside: http://fnv.dk/

Økonomi

Side 37

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Udpege et af sine medlemmer til at repræsentere Frederikssund Kommune i Naturpark
Mølleåen.

Beslutning
Udvalget har valgt Pelle Andersen-Harild ( 0 ).
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Meddelelser

Sagsfremstilling
• Offentliggørelse af KL's servicemålstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder.
• Orientering om proces for kystsikring for Frederikssund By
• Orientering om udskiftning af stibro Græse Å.
• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Sagsliste

Beslutning
Taget til efterretning.

Side 38

Tina Tving Stauning (A) anmoder om en sag på næste møde i udvalget, som
belyser dels hvordan digeprojekter kan opstartes og dels hvor kompetencen
ligger/ kan ligge i forhold til opstart af lokale digeløsninger.
• Fælles servicemål 2. halvår 2017
• Udskiftning af stibro over Græse Å
• Saosliste til Plan- oo Miljøudvalget 2018

