Plan- og Udviklingsudvalget
Referat fra møde
Onsdag den 7. november 2012 kl. 15.15 i mødelokalet Skjalm Hvide, Slangerup
Mødet slut kl. 19.00

MØDEDELTAGERE
John Schmidt Andersen (V)
Guri Bjerregaard (A)
Hanne Kyvsgaard (C)
Jesper Henriksen (A)
Kirsten Weiland (A)
Lis Olsen (V)
Poul Henrik Hedeboe (F)

1 / 10

Indhold
ÅBENT MØDE
Sag nr. 99

Kommuneplan 2013 - temadrøftelse

Sag nr. 100

Forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby

Sag nr. 101

Ændring af vejnavne, Rosenvej - Rosenvænget, Frederikssund

Sag nr. 102

Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 - drift

Sag nr. 103

Vinge - studietur 2012 til Holland

Sag nr. 104

Meddelelser
LUKKET MØDE

Sag nr. 105

2 / 10

Orientering om afslag/dispensationer til helårsbeboelse i sommerhus

Journal nr.:
009808-2011

Sag nr. 99

Kommuneplan 2013 - temadrøftelse
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven
Plan- og Udviklingsudvalget orienteres om det igangværende arbejde med
kommuneplanlægningen.
Arbejdet med kommuneplanen er i sin afsluttende fase. På mødet vil administrationen præsentere et overblik over status og indhold i kommuneplanlægningen. Administrationen forventes, at et forslag til kommuneplan 2013 vil
blive forelagt Byrådet i starten af 2013 med henblik på godkendelse til offentlig høring i løbet foråret.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Plan- og miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Til efterretning.
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Journal nr.:
001368-2012

Sag nr. 100

Forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven
Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på sit møde 15. august 2012, at der skulle
udarbejdes en ny lokalplan for produktionsskolen i Skibby. Den nye lokalplan
for skolen skulle åbne mulighed for, at skolens festsal også kunne anvendes
dels til private fester og dels til arrangementer fra kulturforeningen "Fabrikken".
Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 053, der åbner mulighed for dette.
Der stilles i lokalplanen vilkår for ibrugtagen af festsalen til de nævnte formål,
som sikrer, at lydniveauet ved arrangementer kan holdes på et stade, der
lever op til miljøstyrelsens grænseværdier. Lokalplanforslaget er vedlagt som
bilag.
Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.
På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentligt indvirken på miljøet i forhold til tidligere
gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven
omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til lokalplan 053 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til
gældende planlov.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Anbefales.

Bilag:

Miljøscreening lokalplan 053 (SMV)
Forslag til lokalplan 053 for produktionsskole i Skibby. Bilag

5 / 10

Journal nr.:
020257-2012

Sag nr. 101

Ændring af vejnavne, Rosenvej - Rosenvænget, Frederikssund
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vejloven
I forbindelse med verserende byggesag på ovennævnte almennyttige boligbyggeri, oprettes der 6 nye boenheder. Frederikssund Kommunes vejmyndighed har derfor behandlet sagen, og har i den forbindelse konstateret, at
den eksisterende navngivning af vejene omkring området ikke er hensigtsmæssig. Der er behov for navneændring af delstrækning af Rosenvænget, for at kunne adressesætte de 6 nye boligenheder på en fornuftig
måde.
Samtidig vil det også - ved udnyttelse af ledigt byggefelt langs Rosenvej være muligt at adressesætte hensigtsmæssigt.
Rosenvej, 2500996, i Frederikssund er registreret som offentlig vej, gående fra
Færgevej og 68 meter mod NØ, hvor den drejer 90o mod SØ, 107 meter.
Rosenvænget, 2500997, i Frederikssunder registreret som privat fællesvej, til
betjening af Boligselskabet Rosenvænget.
Ønsket om ændring af vejnavn for delstrækning af Rosenvænget til Rosenvej,
drejer sig om strækningen fra eksisterende Rosenvej, hvor vejen - for nuværende navngivet Rosenvænget - drejer 90o og mod NV og herfra løber cirka 95
meter.
Strækningen har kun adresser tilknyttet Boligselskabet Rosenvænget. Ingen
andre ejendomme er adressat her.
Ovennævnte forslag til vejændring har været i høring hos berørte grundejere.
Indsigelser og bemærkninger ses ikke modtaget.
Plan og Miljø anbefaler på den baggrund at den del af Rosenvænget, hvor
denne drejer 90 grader mod NV og løber 95 meter jævnfør bilag 1 omdøbes til
Rosenvej.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller til Plan - og Udviklingsudvalget, at:
1. Rosenvænget, Frederikssund omdøbes til Rosenvej på den strækning,
hvor vejen drejer 90 grader mod NV og herfra løber 95 meter.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:
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Kort over ændring af vejnavn - Rosenvej

Journal nr.:
006416-2012

Sag nr. 102

Budgetopfølgning pr. 30. september
2012 - drift
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning
pr. 30. september 2012 for Plan- og Udviklingsudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer: Kollektiv trafik og
Administration m.v.
Bevillingsniveauet Kollektiv trafik indeholder budgettet til den offentlige busdrift, d.v.s. løbende á conto betalinger til Movia, afregninger i forhold til Movia for tidligere regnskabsår, udgifter til rejsekortlån og udgifter til
buslæskærme.
Bevillingsniveauet Administration har et budget på 2,078 mio. kr. i 2012, hvoraf 1,296 mio. kr. er afsat til GIS (Geographical Information System), 0,741
mio. kr er afsat til konsulentydelser og 0,041 mio. kr. til plaketter.
Den forholdsvise lave forbrugsprocent på 68 % pr. 30. juni 2012, skyldes et
lavt forbrug af konsulentkontoen og GIS-budgettet og en tilbagebetaling fra
Movia om busdriften for året 2010, de er bogført i sin helhed i januar 2012.
Gennemgangen af budgettet har ikke givet anledning til tillægsbevilinger for
2012.

Bevilling:

Der foreslås ikke tillægsbevillinger for 2012.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Anbefales.

Bilag:
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300912 Forbrugsrapport - Plan- og udviklingsudvalget

Journal nr.:
018991-2012

Sag nr. 103

Vinge - studietur 2012 til Holland
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Til orientering fremsendes folder fra Plan- og Udviklingsudvalgets og Økonomiudvalgets studietur til Holland.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Plan- og miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget, at:
1. Folderen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Til efterretning.

Bilag:
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Endelige studietursfolder dobbelt opslag

Journal nr.:
026456-2011

Sag nr. 104

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november
2012
Der blev orienteret om:
Status og plan for optimering og samordning af de kommunale kørselsordninger.
Korrespondance mellem bus 230R og bus 315.
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