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Punkt 1
Regnskab 2016 - Revisionsberetning (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017, at årsberetningen og regnskabet for 2016
blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i
august.
Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 15. maj 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2016 lægges til grund.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017, at årsberetningen og regnskabet for 2016
blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse senest i
august.
Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 15. maj 2017. Generelt er
revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres.
Revisionen konkluderer, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse
med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Revisionen er af den opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisionsberetningen med bilag er publiceret til kommunalbestyrelsens medlemmer d. 18. maj
2017.
Revisionens gennemgang har som nævnt ikke givet anledning til bemærkninger, der skal
adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen har dog i beretningen givet følgende
anbefalinger og opmærksomhedspunkter:
Gennemgang af it kontroller
Revisionen konkluderer, at det på baggrund af den foretagne revision er vurderingen, at de
generelle it-kontroller i kommunen er på et tilfredsstillende niveau.
Det er revisionens vurdering, at ledelsen i Borgerservice og Digitalisering i perioden fortsat har
arbejdet med at styrke de generelle it-kontroller gennem øget dokumentation af procedurer,
og forsat har fokus på IT-sikkerhed samt arbejder med at forbedre awareness for it-sikkerhed i
kommunen. Kontroller er i det væsentligste beskrevet i politikker og retningslinjer, men er
endnu ikke efterlevet på alle hovedområder, om end medarbejderne i IT-afdelingen er bekendt
med deres ansvar for kontrol.
Revisionen har ved årets revision ikke observeret nye forhold. Revisionen anbefaler, at
ledelsen fortsat opretholder fokus på informationssikkerhed, og sikrer, at kontroller relateret til
ændrings- og adgangsstyring styrkes, samt at retningslinjerne herfor implementeres i praksis.
Følgende fremgår af Revisionsrapporten: "Såfremt Lyngby-Taarbæk styrker de generelle ITkontroller på områderne for ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen, styring af
vedligeholdelse samt adgangssikkerhed vedrørende følgende forhold, vurderes de generelle itkontroller at kunne bringes til et meget tilfredsstillende niveau:
• Ledelsesmæssig godkendelse af udarbejdet IT-risikoanalyse
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• Udbygning og dokumentation af de gældende change-management procedurer
• Gennemførelse af periodisk overvågning af adgange til fagsystemer
• Sikring af overholdelse af krav om skift af password for brugerkonti i Windows"
Administrationens svar
Forvaltningen er overordnet enige med revisionen i deres betragtninger, om niveauet for den
generelle IT sikkerhed.
Den udarbejdede IT-risikoanalyse vil snarest blive behandlet i direktionen.
Change Management procedurerne er fortsat under udarbejdelse og udvikling. For de største
og mest vitale ændringer vil der foreligge en dokumenteret procedure inden udgangen af
2017. Periodisk overvågning af adgange til fagsystemer sker i dag enkelte steder som
stikprøvekontroller. Der er påbegyndt arbejde med indsamling af logs over rettigheder og
aktiviteter i fagsystemer, så der fremover kan indføres automatisk aflevering af disse logs til
center- og afdelingsledere, så de kan vurdere, hvorvidt deres medarbejdere har ageret korrekt
i fht. gældende regler. Det forventes dog først, at denne proces er fuldt automatiseret i løbet
af 2018, hvorfor der i 2017 vil ske en manuel overvågning af adgange og aktiviteter.
Efterlevelse af krav om skift af adgangskoder på brugerkonti i Windows er allerede
gennemført.
Forsyningsvirksomheder:
Renovationsordningen skal ifølge gældende regler ”hvile i sig selv”. Det er revisionens
opfattelse, at kommunens plan frem mod 2017 for nedbringelse af gæld til forbrugerne følges,
og at revisionen vil følge med i gældens udviklingen i 2017.
Beskæftigelse:
Revisionen konkluderer, at der ved revisionsgennemgangen for 2015 blev konstateret fejl i
forhold til rettidigt afholdte samtaler på sygedagpengeområdet. Der fremgår også i
revisionsgennemgangen for 2016 fejl i forhold til rettidig afholdte samtaler, men revisionen
vurderer dog, at der fremgår en mindre forbedring. Samtidig fremgår sagerne med relevant
progression. Revisionen påpeger, at kommunen har et stort fokus på området og revisionen
vurderer, at der fremadrettet er grundlag for færre overskridelser af rettidigt afholdte
samtaler.
Administrationens svar
Sygedagpengereformen har skærpet proceskravene til indsatsen for sygdagpengemodtagere,
som bl.a. indebærer at en stor gruppe af sygemeldte skal have opfølgningssamtale hver 4. uge
og revurdering af forlængelse skal ske ved 22. sygefraværsuge frem for ved 52 uger.
Indsatsen kræver et stort fokus på rettidighed og mange ressourcer til at gennemføre samtaler
til tiden ligesom der skal være fokus på at få genindkaldt ved afbud osv. Der er således ikke
plads til fleksibilitet i indsatsen, og det stiller store krav til bemandingen.
På grund heraf er det faglige tilsyn og fokus i afdelingen blevet målrettet og skærpet . Ny
struktur til faglig drøftelse og ledelsestilsyn er præsenteret i efteråret. Udfordringer i forhold til
rettidigheden er stadig ikke løst, men udviklingen går i den rigtige retning. Kommende
indførelse af selvbooking, hvor sygedagpengemodtagere selv får muligheden for at booke sine
samtaletider, og dermed også får ansvaret for at det foregår rettidigt forventes endvidere at
kunne bidrage til at løse problemstillingen.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 42.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Bilag
•
•

Bilag 2-3 til revisionsberetningen
Revisionberetning underskrevet
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Punkt 2
1. anslået regnskab 2017 (Beslutning)
Resumé
Økonomiudvalget behandlede den 4. maj 2017 redegørelse om 1. anslået regnskab 2017, og
sendte redegørelsen til fagudvalgenes behandling den 30. maj til 1. juni 2017. I nærværende
samlede sag sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets
behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. juni 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i
henhold til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2017
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2018-2021 indarbejdes i budgettet
3. driftsbevillingerne justeres svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem
aktivitetsområderne
4. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 1. anslået regnskab
2017.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2017 på baggrund af forbruget pr. 31.
marts 2017, jf. vedlagt materiale (Bogen).
Sagen har følgende hovedforløb:
1) Samlet redegørelse med forvaltningens indstilling forelægges Økonomiudvalget den 4. maj
2017,
2) Økonomiudvalget behandler redegørelsen på mødet den 4. maj 2017 og beslutter hvordan
merforbrug skal håndteres med henblik på oversendelse til fagudvalgene
3) Fagudvalgene behandler redegørelsen samt Økonomiudvalgets indstilling på egne områder
på møderne den 30. maj - 1. juni 2017
4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder en samlet
indstilling til Kommunalbestyrelsen på mødet den 8. juni 2017
5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 22. juni
2017.
A. 1. anslået regnskab 2017
Samlet set forventes pr. 31. marts 2017 et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. når der korrigeres
for overførsler til 2018, som samlet set forventes at udgøre -55,9 mio. kr. Total set er der
således tale om en forbedring på -57,9 mio. kr. af kassebeholdningen i forhold til det
korrigerede budget.
Tabel 1
Mio. kr.
2017
Driftsudgifter
-3,8
Anlægskonsekvenser
-65,8
Ejendomssalg
-0,6
Renter og Finansiering
2,8
Balanceforskydninger
9,4
Samlet konsekvens
-57,9
Note: - = forbedring / + = forværring
Driftsvirksomheden:
På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -3,8 mio. kr. i 2017.
I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes merudgifter i 2017 på følgende områder:
• Udsatte børn - merforbrug på 17,7 mio. kr., som vedrører merudgifter til opholdssteder
(11,9 mio. kr.) der hovedsaglig kan henføres til uledsagede flygtningebørn i efterværn,
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•
•
•

merudgifter til døgninstitutioner (3,5 mio. kr), bl.a. som følge af 2 nye handicap-sager,
samt merudgifter til forebyggende foranstaltninger (2,7 mio. kr.). I det samlede
forventede merforbrug indgår en forventet nettotilgang på 5 mio. kr. resten af året.
Skoler - merforbrug på 3,2 mio. kr., som fortrinsvis vedrører
specialundervisningsområdet (2,6 mio.kr.), kapacitetstilpasning og flygtningeområdet
(1,4 mio. kr.).
Handicappede - merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til
flygtningeudgifter og korrektion af udgifter til døgndækning i Seniorhuset.
Sundhed - merforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører genoptræning af børn, idet
merforbrug på respiratorbehandling i hjemme (3,3 mio. kr.) opvejes af mindreforbrug
på aktivitetsbestemt medfinansiering (-3,3 mio. kr.).

I forhold til det korrigerede budget 2017 forventes mindreudgifter i 2017 på følgende områder:
• Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -12,0 mio. kr., som fortrinsvis vedrører
mindreudgifter til tilbud til udlændinge (-4,0 mio. kr.) samt ressource- og
jobafklaringsforløb (-5,0 mio. kr).
• Dagtilbud - mindreforbrug på -9,0 mio. kr., som kan henføres til nettomerindtægt på
mellemkommunale betalinger (-4,0 mio. kr.), overskud på belægningsregnskabet (-2,8
mio. kr.) samt et forventet mindreforbrug på dagplejen (-2,2 mio. kr.).
• Puljer - mindreforbrug på -4,9 mio. kr., som vedrører demografipuljen, idet puljen
tilføres kassebeholdningen samtidig med at merudgifterne til bl.a. nyankomne
flygtninge indgår i de justerede bevillinger på de enkelte driftsområder.
• Omsorg - mindreforbrug på -1,1 mio. kr., som vedrører kapacitetstilpasning i 2017 af
ældreområdet.
Serviceudgifter i 2017:
I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab en overskridelse af
servicerammen med 46,4 mio. kr. Det skyldes fortrinsvis overførsel af mindreforbrug fra 2016
til 2017. Endvidere er der merforbrug på serviceudgiftsområderne i 2017, hvorimod
mindreforbruget primært er på ikke-serviceudgiftsområder.
Anlægsvirksomheden:
Ud af den samlede anlægsportefølje for 2017 på 252,2 mio.kr. forventes et konkret behov for
anlægsforskydninger fra 2017 til 2018 på 35,8 mio. kr. Derudover skønnes en yderligere
overførsel på 30,0 mio. kr.
Ejendomssalg:
Budgettet for ejendomssalg er på -8,7 mio. kr.. Der forventes p.t. alene en forbedring på -0,6
mio. kr., hvoraf -0,4 mio. kr. skyldes forskydning til 2018, og -0,2 mio. kr. en forbedring fra
frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.
Tidsforskydningen vedrører dels byggemodningsomkostninger mm. på -5,9 mio. kr., dels
ejendomssalg som først forventes indfriet i 2018 på 5,5 mio. kr.
Finansiering:
Der forventes en samlet forværring på 2,8 mio. kr. på renter og finansiering. På renter
forventes en merindtægt på renter af likvide aktiver (-1,8 mio. kr.) og merudgifter til
garantiprovisioner (0,5 mio. kr.). På skatter ses en mindreindtægt på -3,1 mio. kr. grundet
nedsættelser af ejendomsvurderinger (6,2 mio. kr.) som dog modsvares af merindtægter
”forskerskat” (-3,0 mio. kr.).
Balanceforskydninger:
Der forventes en forskydning af dels byggelån vedr. LAR-projekter (8,6 mio. kr.), som følge af
tidsforskydning af anlægsprojektet, dels en forskydning af indskud i Landsbyggefonden (0,8
mio. kr.).
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Likviditet:
I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 258,7 mio. kr. I forhold til
det oprindelige budget 2017 (190,1 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 68,6 mio. kr.
Hovedparten af forbedringen vil dog blive anvendt i 2018 til de overførte anlægsprojekter.
B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21
De samlede konsekvenser for 2018-2021 er opgjort og anført i tabellen herunder.
Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 20182021:
Mio. kr.
2018
2019
2020
2021
Driftsudgifter
1,4
1,6
1,4
1,4
Anlægskonsekvenser
-12,5
17,5
41,8
12,2
Ejendomssalg
55,4
-47,5
4,2
-11,7
Balanceforskydninger
-9,4
Samlet konsekvens
34,9
-28,4
47,4
1,9
Note: - = forbedring / + = forværring
I overslagsårene 2018-21 vil der være væsentlige udfordringer på aktivitetsområde Udsatte
børn, jf. det forventede merforbrug i 2017, som der ikke er taget højde for i budgettet i
overslagsårene. Der pågår en analyse af aktivitetsområdet Udsatte Børn (udarbejdes af BDO),
som forelægges Kommunalbestyrelsen på budgetorienteringsmødet d. 8. juni 2017. I
forlængelse heraf vil forvaltningen vurdere det faktiske niveau for budgetbehovet frem til
budgetforslaget for 2018, således at det kan indgå her. Der ses endvidere udfordringer på
specialundervisningsområdet, jf. særskilt sag i indeværende møde vedr. autismehold på
Sorgenfriskolen.
På sundhedsområdet ses der i overslagsårene 2018-21 merudgifter til respiratorbehandling i
hjemmet, hvor der ikke tidligere har været afsat budget til opgaven, samt til genoptræning og
den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af finansieringsomlægning mellem region og
kommuner fra 2018. Endvidere på handicapområdet som følge af merudgifter til midlertidig
boligplacering af flygtninge.
Det fremadrettede budgetbehov på disse områder vil blive kvalificeret og indgå i
budgetforslaget for 2018-21.
C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering
I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets
budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksættes
kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets
områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1)
lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen.
Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler
udvalgenes styringsansvar.
Når der korrigeres for ovenstående undtagelser, skal der i henhold til styringsreglerne findes
modgående besparelser for 15,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget og 5,4 mio. kr. på
Social- og Sundhedsudvalget. På de øvrige udvalg skal der ikke findes modgående
besparelser.
Som det fremgår er udfordringen i forhold til serviceudgifterne at merforbruget er meget
skævt fordelt. Hertil kommer, at mindreforbruget på Økonomiudvalget (demografipuljen) skal
ses i sammenhæng med serviceudgifter til bl.a. flygtninge på andre udvalgsområder. Behovet
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for merbevilling i 2018-21, som følge af den forventede udvikling i 2017, håndteres i
budgetlægningen for 2018.
D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne:
Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 40), indstilles en række tekniske
budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre
beløb. Af større beløb kan nævnes budgettet til tjenestemandspensioner som flyttes fra
aktivitetsområde Administration til Puljer i 2018-.21.
E. Fagudvalgenes behandling:
Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2017 at tage 1. anslået regnskab 2017 til efterretning
og at 1. anslået regnskab 2017 sendes til behandling i fagudvalgene på møderne 30. maj til 1.
juni, med henblik på at drøfte håndteringen af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalget
og Social- og Sundhedsudvalget.
Fagudvalgene har protokolleret følgende:
Børne- og Ungdomsudvalget den 1. juni 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at udvalget
1.
tager redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 til efterretning
2.
drøfter håndteringen af merforbruget på området
Beslutning:
Ad 1. Taget til efterretning
Ad 2. Anbefalet, for så vidt angår 2017 at muligheder for modgående finansieringsforslag
afventer 2. anslået regnskab og for så vidt angår overslagsårene oversendes til
Økonomiudvalget til videre drøftelse.
Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
Anbefalet.
Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1.
redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
2.
drøfter håndteringen af merforbruget på området
Beslutning:
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Anbefalet for så vidt angår 2017, at muligheder for modgående finansieringsforslag
afventer 2. anslået regnskab, og for så vidt angår overslagsårene at oversende til
Økonomiudvalget til videre drøftelse.
Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
Anbefalet
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
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Anbefalet
Økonomiudvalget den 8. juni 2017:
(Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som nærværende sag)
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 (2017) og
tabel 2 (2018-21) i afsnit A og B ovenfor. Den udspecifierede placering fremgår af bilag på
sagen (bogen).
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-4) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-4) Godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Bilag
•

1. ans.2017 bogen
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Punkt 3
Budget 2018-21 - Effektiviseringsforslag efter høring (Beslutning)
Resumé
Økonomiudvalget forelægges samtlige forslag til effektiviseringer til budget 2018-21 på alle
områder samt høringssvar med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018-21.
Forslagene og modtagne høringssvar har været drøftet i fagudvalgsmøderne den 30. maj - 1.
juni 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget 2018-21.
Sagsfremstilling
I henhold til den besluttede budgetproces for 2018 (jf. Økonomiudvalget den 15. december
2016 og Økonomiudvalgets efterfølgende beslutning den 30. marts 2017) har forvaltningen
udarbejdet effektiviseringsforslag for 1 pct. af serviceudgifterne, dog med undtagelse af
aktivitetsområdet Udsatte børn. Effektiviseringsforslagene er behandlet i fagudvalgene på
møderne den 25.-27. april 2017 og Økonomiudvalget den 4. maj 2017.
Økonomiudvalget godkendte den 4. maj 2017 at sende de af fagudvalgene indstillede
effektiviseringsforslag i høring frem til 24. maj 2017.
Effektiviseringsforslagene på udvalgets område er sendt i høring fra 5. maj til 24. maj hos de
høringsberettigede parter, og de modtagne høringssvar er vedlagt (bilag).
Efterfølgende er der sendt supplerende forslag fra partierne i høring den 11. maj, jf. bilag.
Dette skal ses i forlængelse af, at det på Økonomiudvalgets møde den 4. maj 2017 kunne
konstateres, at forligsparterne ikke havde opnået enighed om at finde den fulde 1 pct.
besparelse jf. aftalen om budgetlægningen. Det blev besluttet, at partierne kunne indmelde
deres forslag til yderligere rammereduktioner op til 1 pct. senest mandag den 8. maj 2017.
Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. maj 2017 opsamling på effektiviseringsforslag til
budget 2018, samt partiernes supplerende forslag, og besluttede at: ”de af partierne stillede
effektiviseringsforslag sendes i høring, idet det præciseres, at partierne ikke forlods er enige
om forslagene. Ø stemte imod med henvisning til at Ø hverken ønsker en sænkning af
grundskylden eller besparelser”.
Ved høringsfristens udløb var der modtaget høringssvar fra 17 høringsberettigede parter, heraf
14 fra dagtilbuds- og skolebestyrelser. Høringssvarene vedrører primært forslag om den
centrale barselsudligningspulje, øget forældrebetaling i Ungdomsklub, reduktion i de
selvejendes institutioners administrationsbidrag og øget salg af plejeboliger. Høringssvarene er
vedlagt i bilag.
Økonomiudvalget skal i nærværende sag anbefale, hvilke forslag der skal indarbejdes i
budgetforslaget for 2018-21, som godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni
2017.
Fra fagudvalgsmødernes behandling den 30. maj - 1. juni 2017 er følgende protokolleret:
Børne- og Ungdomsudvalget den 1. juni 2017:
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Anbefalet at effektiviseringsforslag indarbejdes, dog udgår forslag om reduktion af selvejende
institutioners administrationsbidrag.
Ø ønsker ikke at oversende effektiviseringsforslag, idet der er så store udfordringer på
udvalgets område.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Anbefalet. Udvalget ønsker i budgetbemærkningerne at få præciseret de langsigtede
perspektiver i forhold til at huse kulturaktiviteterne.
Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Anbefalet, at effektiviseringsforslag indarbejdes. Dog afventer endelig stillingtagen til
klippekortsordning og misbrugsbehandling, indtil forvaltningen har forelagt præcisering af
konsekvenser af at reducere budget til klippekort samt forslag om udbygning og optimering af
misbrugsbehandling i Torvehuset. Sagen behandles den 6. juni 2017 på ekstraordinært Socialog Sundhedsudvalgsmøde.
Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2017:
Beslutning:
Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag vedrørende klippekortsordning under
forudsætning af, at et eventuelt senere opstået merforbrug vedr. klippekortsordning
finansieres af nødvendigt budget til udvalgets område.
Anbefalet at indarbejde effektiviseringsforslag vedr. misbrugsbehandling således, at ekstra
medarbejder ansættes fra 2018 og effektiviseringsgevinsten indarbejdes fra 2019 og frem.
Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Venstre foreslog, at forslag vedr. vintervedligehold indgår i udvalgets effektiviseringsforslag.
For stemte: 1 (V).
Imod stemte: 4 (C (2), A (1), B (1)).
Forvaltningens indstilling anbefalet.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Anbefalet
Økonomiudvalget den 8. juni 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indarbejdes i
budgetforslaget 2018-21.
Beslutning:
Anbefalet, dog således, at der ikke sker effektivisering på den centrale barselspulje.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
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Effektiviseringsforslagene udgør samlet set en årlig besparelse på 16,3 mio. kr. i 2018 og 17,9
mio. kr. i 2019-21, idet der er taget højde for udgåede effektiviseringsforslag, jf.
fagudvalgsbehandlingen 25.-27. april 2017 og 30. maj - 1. juni samt Økonomiudvalget den 4.
maj 2017 og 8. juni. Alle effektiviseringsforslagene fremgår af bilag, hvor der findes en samlet
oversigt ligesom enkeltbeskrivelserne er opdelt på udvalgsområder.
I forhold til effektiviseringsrammen på 1 pct. svarende til 25,5 mio. kr., jf. budgetaftalen
2015-18, mangler der effektiviseringsforslag for i alt 9,2 mio. kr. i 2018 henholdsvis 7,6 mio.
kr. i 2019-21.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
De effektiviseringsforslag, som fagudvalgene har foreslået blev anbefalet af Økonomiudvalget,
dog med undtagelse af taksforhøjelser for forældrebetaling på Klubber.
V stillede forslag om at effektivisere flygtningeområdet med 2,8 mio. kr., nedsættelse af
budget til vintertjeneste i forhold til tidligere års forbrug med 1 mio. kr. årligt, pulje til
færdigbehandlede patienter med 1,6 mio. kr. og effektivisering af fælleskommunale
samarbejder med 0,8 mio. kr. Herudover effektiviseringer på administrationen på 3 mio. kr.
For stemte: V (1)
Imod stemte: 8 (C (3), A (2), F (1), B (1) og I (1)), idet disse partier ønsker at lægge et
realistisk budget, der sikrer kommunen en stabil økonomi.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
V stillede forslag om, at aftalen overholdes, jf. nærmere afsnit 3 med følgende ordlyd; "For at
sikre yderligere kvalitetsudvikling samt en reduktion i den fremtidige grundskyldsstigning er
det nødvendigt at gennemføre effektiviseringer/omprioriteringer i de kommende år. Partierne
forpligter sig på den baggrund til at gennemføre en budgetreduktion på 1 % årligt af hele den
styrbare del af den kommunale aktivitet i de næste 4 år".
For stemte: 4 (V (3) og Birgitte Hannibal (UP))
Imod stemte: 16 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1) Ø (1))
C, A, F, B og I konstaterer, at der ikke kan findes flertal for de sidste 7,6 mio. kr. og anser
aftalen for overholdt. Der lægges vægt på, at alle partier har stillet forslag, der kunne have
sikret en budgetreduktion på den fulde ene pct.
V stillede forslag om at effektivisere flygtningeområdet med 2,8 mio. kr., nedsættelse af
budget til vintertjeneste i forhold til tidligere års forbrug med 1 mio. kr. årligt, pulje til
færdigbehandlede patienter med 1,6 mio. kr. og effektivisering af fælleskommunale
samarbejder med 0,8 mio. kr. Herudover effektiviseringer på administrationen på 3 mio. kr.
For stemte: V (3)
Imod stemte: 15 (C (6), A (5), F (2), B (1) og Birgitte Hannibal (UP)) idet disse partier ønsker
at lægge et realistisk budget, der sikrer kommunen en stabil økonomi.
Ø og I undlod at stemme.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Bilag
•
•
•

Endelig oversigt over effektiviseringsforslag
Økonomiudvalget effektiviseringsforslag budget 2018
Teknik- og Miljøudvalget effektiviseringsforslag budget 2018
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•
•
•
•
•
•
•

Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsforslag budget 2018
Kultur- og Fritidsudvalget effektiviseringsforslag budget 2018
Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsforslag budget 2018
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget effektiviseringsforslag 2018
Høringssvar - samlet oversigt ØK
Nye forslag fra partierne - Kommunalbestyrelsen 10.05.2017
Aftale om budgetlægning

15

Punkt 4
Supplerende budgetbehov til budget 2018-21 (Beslutning)
Resumé
I forlængelse af 1. anslået regnskab 2017 og Kommunalbestyrelsens budgetorienteringsmøde
den 8. juni 2017, fremlægges supplerende budgetbehov til budgetlægningen for 2018-2021.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de anførte supplerende budgetbehov svarende til i alt 17,1 mio. kr. i
2018 og 25,8 mio. kr. årligt i 2019 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2018-2021.
Sagsfremstilling
Med baggrund i 1. anslået regnskab 2017 pr. 30. marts, hvor der forventes merudgifter på
flere områder i 2017, er der arbejdet videre med en kvalificering af konsekvenserne for budget
2018-21 på særlig udfordrede områder. Det har resulteret i supplerende budgetbehov på
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets områder primært til merudgifter
til Udsatte børn og Sundhed.
Kommunalbestyrelsen blev på budgetorienteringsmødet den 8. juni 2017 præsenteret for
BDOs analyse af det specialiserede børneområde, samt forvaltningens vurdering af
budgetbehovet. Derudover fik Kommunalbestyrelsen en overordnet status på økonomien for
den kommende budgetperiode 2018-21, samt de supplerende budgetbehov, der efter
forvaltningens vurdering bør afsættes budget til.
Det drejer sig om følgende budgetbehov på driftsvirksomheden:
På Udsatte børn foreslås 17,7 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget på baggrund af de
forventede merudgifter i 2017 herunder væsentlige merudgifter til opholdssteder, hvor der ses
en udgiftsstigning vedr. uledsagede flygtningebørn i efterværn, anbringelsesområdet og
forebyggende foranstaltninger. BDOs konklusioner og forvaltningens udgiftsprognose
understøtter, at der er et væsentligt budgetbehov i 2018 og frem. Endvidere indarbejdes
yderligere 1,9 mio. kr. til nulstilling af den nedgang, der var indlagt i budgettet for 2018, bl.a.
som følge af tidligere indarbejdet handleplan, idet det ikke vurderes realistisk at opnå den
fulde besparelse.
På Handicappede og social indsats foreslås 1,0 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget til
merudgifter til boligsociale udgifter til boligplacering af flygtninge, jf. 1. anslået regnskab
2017.
På Sundhed foreslås 4,5 mio. kr. årligt indarbejdet i budgetforslaget som følge af
finansieringsomlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering til en aldersdifferentieret
takst pr. indlæggelse fra og med 2018. Forvaltningens foreløbige vurdering er, at LyngbyTaarbæk Kommune forventes at få merudgifter til de ældste borgere, da kommunen har en høj
andel +80 årige borgere.
På Sundhed foreslås endvidere 2,9 mio. kr. årligt indarbejdet til merudgifter til
respiratorbehandling i hjemmet samt 0,3 mio. kr. til genoptræningsindsatsen på baggrund af
1. anslået regnskab 2017. Området (respiratorbehandling) blev i 2016 samlet under
aktivitetsområde Sundhed, mens det tidligere har været håndteret under aktivitetsområde
Omsorg. Tidligere har udgifterne kunnet afholdes inden for rammen af aktivitetsområde
Omsorg, men dette vurderes ikke længere muligt.
På dagtilbudsområdet under Uddannelse og pædagogik foreslås indtægtsbudgettet vedrørende
mellemkommunale betalinger for daginstitutionspladser forhøjet med yderligere -2,5 mio. kr.
årligt. Erfaringerne de seneste par år har vist, at kommunen sælger flere
daginstitutionspladser til andre kommuner end Lyngby-Taarbæk Kommune køber i andre
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kommuner, hvilket er baggrunden for at forhøje indtægtsbudgettet, jf. 1. anslået regnskab
2017.
På Puljer på det administrative område foreslås en reduktion på -8,7 mio. kr. indarbejdet i
budgetforslaget, således at budgettet afsat til demografipulje nulstilles. Dette idet
merudgifterne til bl.a. flygtningeområdet, som puljen var afsat til, indarbejdes på de
respektive områder.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Økonomi
De anførte supplerende budgetbehov, der foreslås indarbejdet i budgetforslaget 2018-21,
udgør i alt (netto) 17,1 mio. kr. i 2018 og 25,8 mio. kr. årligt i 2019-2021, jf. tabellen
herunder.
Emne
Udsatte børn - Specialiserede børneområde
merudgifter
Udsatte børn - Specialiserede børneområde,
nulstsilling af gevinst ved handleplan
Handicappede og sociale indsatser flygtningeboliger
Sundhed og omsorg - aktivitetsbestemt
medfinansiering
Sundhed og omsorg - respiratorbehandling og
genoptræning
Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud,
mellemkommunale betalinger
Administration og puljer - Demografipuljen,
nulstilling
I alt

2018

2019

2020

2021

17.700

17.700

17.700

17.700

1.900

1.900

1.900

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

4.500

4.500

4.500

4.500

3.200
2.500
8.705
17.095

3.200
2.500

3.200
2.500

3.200
2.500

25.800

25.800

25.800

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Anbefalet. Der henvises til BDO-rapporten vedr. udsatte børn der dokumenterer, at
servicestandarder er opfyldt på området, og at de senere års tillægsbevillinger har været
nødvendige. Området genoprettes derfor nu budgetmæssigt.
Mette Hoff (A) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 13. juni 2017 godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
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Punkt 5
Budget 2018-21 - Drifts- og anlægsbehov (Beslutning)
Resumé
Økonomiudvalget forelægges de samlede drifts- og anlægsbehov til budgetforslaget 2018-21.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de anførte drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budgetforslaget
2018-21.
Sagsfremstilling
I henhold til den besluttede budgetproces for 2018, jf. Økonomiudvalget den 15. december
2016, fremlægger forvaltningen evt. nye nødvendige drifts- og anlægsbehov på fagudvalgenes
områder. Behovene har været drøftet på fagudvalgsmøderne den 30. maj - 1. juni 2017. I
nærværende sag gives Økonomiudvalget et samlet overblik over nye nødvendige drifts- og
anlægsbehov.
Behovene er prioriteret i en 1. og en 2. prioritet, som fremgår af forslagsbeskrivelserne. Behov
med prioritet 1 er a) hvor der ligger lovkrav til grund, b) afledt af politisk beslutning, c)
nødvendige for at opretholde et politisk vedtaget serviceniveau, samt d) hvor der vil være
væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes nu. Behov med
prioritet 2 er a) en ekstern anbefaling, b) hvor der vil være væsentlige økonomiske
konsekvenser hvis projektet ikke gennemføres inden for 2-3 år.
Det foreslås, at følgende drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budget 2018-21 jf. bilag, på
følgende fagudvalgsområder:
Social- og Sundhedsudvalget:
• Månedlig vejning af borgere i hjemmeplejen (prioritet 1), årlig driftsudgift på 0,090
mio. kr. i 2018-21
Teknik- og Miljøudvalget:
• Pilotprojekt med affaldssortering på kommunale institutioner (prioritet 1), anlægsudgift
på 0,3 mio. kr. i 2018 og afledt drift på 0,1 kr. mio. kr. i 2018
• Etablering af rør med eller uden fiber langs letbanestrækningen – Digital infrastruktur
(prioritet 2), anlægsudgift på 1,0 mio. kr fra 2018 til og med 2020
• Etablering af Loop City dataplatform (prioritet 2), anlægsudgift på 2,6 mio. kr. i 2020
og afledt drift på 1,8 mio. kr. varigt fra 2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:
• Forlængelse af opnormering i sygedagpengeopfølgningen (prioritet 1), driftsudgift på
0,525 mio. kr. i 2018-21
Økonomiudvalget:
• Fastholdelse af indsatsen på udbuds- og indkøbsområdet og etablering af fælles
sekretariatsfunktion i Spar 5 indkøbssamarbejdet (prioritet 1), driftsudgift på 0,6 mio.
kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019-21
• Fælles IT-systemunderstøttelse i indkøbsfællesskabet Spar 5 (prioritet 1), driftsudgift
på 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019-21
• Digitalisering af arkiverne på Rådhuset, T12 og Stadsarkivet Frieboeshvile (prioritet 1),
driftsudgift på 3,6 mio. kr. i 2018 og 0,130 mio. kr. i 2019-21
• Medfinansiering af Loop City projekter 2018 (prioritet 2), driftsudgift på 0,560 mio. kr. i
2018
• Ny kommunal hjemmeside (prioritet 1) driftsudgift 1,05 mio. kr. i 2018.
Ovenstående drifts- og anlægsbehov er nærmere beskrevet i vedlagt bilag.
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Det skal understreges, at der ud over de ovenfor nævnte drift- og anlægsbehov, er det i 1.
anslået regnskab 2017 anført, at der er allerede kendte budgetmæssige udfordringer i 2017,
som vil række ind i overslagsårene 2018-21. Forvaltningen vil blive vurderet nærmere frem til
budgetforslaget for 2018-21, således at de kan indgå heri. Der er udfordringer på følgende
områder:
• Væsentlige merudgifter på aktivitetsområde Udsatte børn. Der pågår en analyse af
aktivitetsområdet Udsatte Børn (udarbejdes af BDO), som forelægges
Kommunalbestyrelsen på budgetorienteringsmødet i juni
• Specialundervisningsområdet, jf. sag vedr. autismehold på Sorgenfriskolen og opdrift
på det øvrige specialområde
• Sundhedsområdet vedrørende respiratorbehandling i hjemmet og genoptræning
• Den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af finansieringsomlægning mellem
region og kommuner fra 2018
• Handicapområdet som følge af merudgifter til boligsocial indsats vedrørende flygtninge
Opsamling på fagudvalgsbehandlingen af drifts- og anlægsbehovene til budget 2018-21 den
30. maj - 1. juni:
I forbindelse med behandling af budgetbemærkninger på fagudvalgenes områder, har
udvalgene tillige behandlet forslag om drifts- og anlægsbehov.
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget har anbefalet, at de anførte nødvendige drifts- og anlægsbehov indarbejdes i
budget 2018-21, idet Teknik- og Miljøudvalget tillige indstiller at de to forslag (vedr. Loop City)
med karakter af prioritet 2 udgår som budgetforslag og forelægges udvalget som selvstændige
sager, jf. mødeprotokol 31. maj 2017.
Økonomiudvalget behandler drifts- og anlægsbehov på udvalgets område på samme møde
som denne sag.
Lovgrundlag
Økonomi
Forvaltningen har udarbejdet nødvendige drifts- og anlægsbehov til budget 2018-21, jf.
oversigter i vedlagt bilag. Samlet set udgør driftsbehovene i alt 7,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio.
kr. årligt i 2019-21. Anlægsbehovene udgør samlet set 1,3 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019
og 3,6 mio. kr. i 2020. Den afledte driftsudgift som følge af anlægsbehovene udgør samlet set
0,1 mio. kr i 2018 og 1,8 mio. kr årligt fra 2020 og frem.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Anbefalet, dog således at de to forslag vedr. Loop City der har karakter af prioritet 2 udgår
som budgetforslag, idet Teknik- og Miljøudvalget behandler disse som særskilte sager.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 8. juni 2017 godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Bilag
•
•
•

Samlede anlægsbehov
Samlede driftsbehov
Samlede driftsbehov 2018-2021
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Punkt 6
Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2016" (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for "Slidlag - Reetablering af veje rådighedsbeløb
2016". Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.776.146 kr. på grund af udskudte
opgaver fra 2016.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet for "Slidlag - Reetablering af veje rådighedsbeløb 2016" godkendes
2. det overførte mindreforbrug anvendes til de i sagen beskrevne formål.
Sagsfremstilling
Den 7. april 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 10,7 mio kr. til
slidlagsarbejder i kommunen. Anlægsarbejderne er nu afsluttet, og af regnskabet fremgår det,
at der har været et forbrug på 6.930.820 kr.
Mindreforbruget skyldes bl.a., at de disponerede midler til afhjælpning af
parkeringsproblematikken ved Gyrithe Lemches Vej ikke blev brugt, da projekterne endnu ikke
er færdige. Derudover blev forvaltningens gennemførelse af planlagte vedligeholdsopgaver på
kommunale veje forsinket, da den forlængede proces for asfaltudbuddet gjorde, at det ikke var
muligt at afslutte vedligeholdelsesopgaverne sent på året. Forvaltningen forventer at kunne
udføre de udsatte opgaver i 2017.
En del af de afsatte vedligeholdelsesarbejder blev desuden udsat på grund af eksterne anlægsog ledningsopgaver i kommunen, f.eks. Vestforbrændingens fjernvarmeudlægning og
Forsyningens renoveringsprojekter med vand- og kloakledninger. Udførelse af disse udskudte
arbejder har afventet færdiggørelse af eksterne anlægs- og ledningsopgaver.
Forvaltningen anbefaler, at det overførte mindreforbrug anvendes til at udføre de
vejvedligeholdelsesopgaver, som ikke blev udført i 2016, herunder: Parkering ved Gyrithe
Lemches Vej og ved Sydtribunen på Lyngby Stadion (500.000 kr.), reetablering af Gammel
Bagsværdvej (1,25 mio. kr.), Jernbanepladsen (500.000 kr.), Sorgenfrigårdsvej (600.000 kr.),
cykelstierne på Dyrehavevej (250.000 kr.), cykelstierne på Jægersborgvej (500.000 kr.),
cykelstierne på Stengårds Allé (250.000 kr.).
Lovgrundlag
Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for
kommuner" samt Lyngby-Taarbæk Kommunens anlægsstyringsregler.
Økonomi
Restbeløb på 3,776 mio. kr. fra de anlægsmæssige slidlagsaktiviteter i 2016 er i forbindelse
med godkendelse af Regnskab 2016 den 6. april 2017 allerede overført til slidlagsaktiviteter i
2017.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
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Bilag
•

Skema anlægsregnskab større arbejder Slidlag 2016
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Punkt 7
LAB, afd. Bredebo, endeligt byggeregnskab (Beslutning)
Resumé
Behandling af endeligt byggeregnskab - skema C - for opførelse af 96 almene plejeboliger med
tilhørende servicearealer i kommunalt regi samt anlægsregnskab for udgifterne til montering
(inventar) til områdecenter Bredebo.
Forvaltningen
Forvaltningen foreslår, at
1. skema C for både boligdelen og servicearealdelen godkendes
2. regnskabet for montering (inventar) godkendes, og mindreforbruget på 2.021.399 kr.
anvendes til finansiering af merudgiften til servicearealet
3. regnskabet for servicearealet godkendes, idet merudgiften på 2.779.117 kr. finansieres af
dels mindreudgiften til montering 2.021.399 kr., dels af de reserverede beløb til ekstraordinær
afdrag på gæld med 757.718 kr.
Sagsfremstilling
Byggeregnskab for almene boliger og tilhørende servicearealer:
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2010 skema B i forbindelse med opførelse
af 96 alemene plejeboliger i Lyngby almenenyttige Boligelskab (LAB), afd. Bredebo med
tilhørende kommunale servicearealer.
DAB har i brev af 29. marts 2017 fremsendt skema C med ansøgning om godkendelse af
endeligt byggeregnskab for de 96 almene plejeboliger. Endvidere er der på vegne af
kommunen fremsendt skema C vedrørende servicearealerne.
Boligdelen
Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 173.987.543 kr., hvilket er en merudgift på
5.543 kr. i forhold til den i skema B godkendte anskaffelsessum på 173.982.000 kr.
Den anslåede årlige m2-leje bliver nu 1.423 kr., hvilket er en stigning på 97 kr. i forhold til
skema B, hvor lejen var estimeret til 1.330 kr. Stigningen er efter det oplyste begrundet i
stigning i driftsudgifterne, der på skema B tidspunktet var skønnede, mens der nu arbejdes
med kendte tal.
Servicearealer
Skema C
For så vidt angår servicearealet udgør udgiften 38.337.705 kr. i forhold til det i skema B
godkendte budget på 39.323.000 kr., svarende til en mindreudgift på 984.795 kr. Herudover
var der ved skema B godkendelse yderligere godkendt et budget på 13.462.891 kr. til en
række tilkøb til opførelsen af servicearealer for kommunen. Regnskabet herfor udgør
38.063.137 kr. svarende til en merudgift på 24.600.245 kr. Denne dog alene i forhold til de i
skema B angivne, idet yderligere bevillinger indgår i det kommunale anlægsregnskab.
Byggeprojektet har, jf. en række løbende orienteringer til politisk niveau, været ramt af store
udfordringer, såsom entreprenørens konkurs, nyt EU-udbud og ny entreprenør, store
samarbejdsvanskeligheder mellem entreprenør og boligorganisationens rådgivere på sagen og
afledte store voldgiftssager.
Kommunale anlægsregnskab*
Regnskabet udgør 61.570.976 kr. I forhold til den afsatte anlægssum på 58.791.859 kr. svarer
dette til et merforbrug på 2.779.116 kr.
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* Det kommunale anlægsregnskab for servicearealer kan ikke direkte sammenlignes med
skema C-regnskabet, idet der bl.a. er tale om en afløftning af moms, køb af grund mm. i det
kommunale regnskab.
Anlægsregnskab for monteringsudgifter
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2011 en anlægsbevilling på 10.711.000 kr. til
monteringsudgifter til etablering af områdecenter Bredebo.
Budgettet er efterfølgende justeret til 10.131.254 kr. Regnskabet udgør 8.109.855 kr.,
svarende til et mindreforbrug på 2.021.399 kr.
Monteringsudgifter vedrører inventar primært indkøb af senge, køkkenudstyr, møbler,
gardiner, lamper, tv mv. til beboernes fællesarealer såsom dagligstue og køkken/spisestue.
Herudover indgår inventar til kommunens servicearealer, bl.a. til aktivitetscenter,
modtagekøkken, administration og café.
Lovgrundlag
Lov om almene boliger.
Økonomi

Merudgiften til servicearealet finansieres dels af mindreforbruget til montering på 2.021.399
kr., dels af tidligere reserveret beløb fra ekstraordinær gældsafvikling på 757.718 kr.
For så vidt angår bemærkninger til økonomien henvises til sagsfremstillingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
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Bilag
•
•
•
•
•

Anlægsregnskab - Bredebo. Serviceareal. 96 boliger
Anlægsregnskab Bredebo. Montering
Støttet boligbyggeri juni 2016 skema C (Ældreboliger)
Støttet boligbyggeri juni 2016 skema C (Servicearealer)
Mail fra Gitte Regius med skema C Bredebo, tilkøb, skema C Bredebo Serviceareal,
skema C Bredebo Plejeboliger
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Punkt 8
Parkeringsrampeprojekt ved Lyngby Torv (Beslutning)
Resumé
Projektforudsætningerne for parkeringsrampeprojektet ved Lyngby Torv er ændret og derfor er
alternative løsningsforslag kortlagt. Det anbefales på den baggrund, at forvaltningen arbejder
videre med konsekvensvurdering af en ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv. Det er
afklaret med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at en sådan løsning kan gennemføres
indenfor anlægsloven for letbane på ring 3.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Kommunalbestyrelsen tager de ændrede projektforudsætninger for
parkeringsrampeprojektet til efterretning
2. der ikke etableres en parkeringsrampe fra Lyngby Torv til parkeringskælder under
Lyngby Storcenter mm.
3. forvaltningen udarbejder forslag til placering af en parkeringskonstruktion vest for
Lyngby Torv, der fortsat forbedrer trafikafviklingen i Lyngby samtidigt med, at
linjeføringen for letbanen fastholdes som beskrevet i anlægsloven
4. at der inden for den allerede godkendte anlægsbevilling på 4 mio. kr. til forberedende
arbejder med parkeringssøgning og parkeringsrampe anvendes midler til at undersøge
alternativ parkeringskonstruktion som erstatning for rampen.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte 7. april 2017, at der blev igangsat analysearbejde for
letbanens følgeprojekter, herunder projektet med en ny parkeringsrampe fra Lyngby Torv til
de eksisterende parkeringskældre under henholdsvis Lyngby Storcenter og det tidligere
kulturhus.
I samarbejde med rådgiverfirmaet COWI har forvaltningen udarbejdet et basisprojekt for
rampen og dermed konkretiseret projektforudsætningerne, jf. bilag. Kombinationen mellem en
rampe og letbanen samt beredskabsfaciliteterne i rampen medfører, at projektet bliver
betydeligt dyrere end tidligere estimeret og forudsat i forbindelse med kommunen tilkøb til
letbaneprojektet.
Forvaltningen har derfor undersøgt, om der kan findes alternative løsninger, der fortsat
opfylder anlægslovens formål for letbanen, og som ikke ændrer på letbanens linjeføring og
samtidigt kan gennemføres indenfor tilkøbets økonomiske ramme på 70 mio. kr. Følgende
alternativer er undersøgt og beskrevet i vedlagte bilag:
• Åben rampe. Dette forslag er fravalgt, da det ikke kan gennemføres indenfor den
økonomiske ramme.
• Afkortning af rampen til nord for Lyngby Hovedgade. Dette forslag er fravalgt, da det vil
have store konsekvenser og skabe begrænsninger for mulighederne for efterfølgende at
kunne anlægge og fredliggøre et nyt byrum på Klampenborgvej.
• Ingen parkeringsrampe. Dette forslag er fravalgt, da det ikke vil kunne sikre en
acceptabel trafikafvikling i byen.
• Ny parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv. Det anbefales, at der arbejdes videre
med dette forslag for herigennem at konkretisere mulighederne og konsekvenserne.
Hvis det vælges at arbejde videre med anlæg af en ny parkeringskonstruktion, kan der på
nuværende tidspunkt peges på følgende tre placeringer: ved Kastanievej, bag rådhuset eller
under Jernbanepladsen. Disse lokaliteter skal beskrives nærmere, ligesom fordele og ulemper
skal kortlægges i forhold til bl.a. parkering over eller under terræn, trafikafvikling, byudvikling
og økonomi mm. Der er i notat (bilag) beregnet mulige antal parkeringspladser ud fra
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erfaringspriser. Dette viser, at der indenfor det afsatte budget kan anlægges mellem 90 og
400 nye parkeringspladser, afhængigt af valgte parkeringskonstruktion.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren har orienteret ministeriets udvalg om LyngbyTaarbæk Kommunes problemstilling i forhold til projektforudsætningerne vedr.
parkeringsrampeprojektet. I orienteringen - som er vedlagt som bilag - har Hovedstadens
Letbane konkluderet, at det indenfor anlægsloven og dennes bemærkninger er muligt ikke at
anlægge en parkeringsrampe, men istedet anlægge en ny parkeringskonstruktion syd for
Lyngby Torv. Det skal dog fortsat sikres, at letbanen anlægges som beskrevet i anlægsloven,
og at kommunen sikrer den øvrige trafikafvikling i byen.
På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en nærmere
konsekvensvurdering af mulig placering af en parkeringskonstruktion syd for Lyngby Torv.
Konsekvensvurderingen vil tage udgangspunkt i følgende parameter: økonomi,
byudviklingsmuligheder, trafikafvikling, tidsperspektiv primært i forhold til letbaneprojektet og
konstruktionstype.
Lovgrundlag
Anlægslov for letbane på Ring 3 og vejloven.
Økonomi
Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2016 (sag nr. 11) godkendt en bevilling på 4 mio. kr. til
forberedende arbejder med parkeringssøgning og parkeringsrampe, fordelt med henholdsvis 2
mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018. Der er ligeledes afsat en indtægtsbevilling på 4 mio. kr. i
2018, idet bevillingen dækkes af de 70 mio. kr. som er afsat til projektet i Letbaneselskabet.
Kommunens andel betales "up front" med 15 pct. og den resterende del afdrages over en 40årig periode. Beløbene er allerede afsat i kommunens budget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-4) Godkendt.
C (6) og I (1) undlod at stemme.
Bilag
•
•
•

Parkeringsrampeprojekt - Projektbasis
Alternative løsningsforslag
Transport- Bygnings og Boligudvalget
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Punkt 9
Lyngby Torv 3-11 - Nedlæggelse og salg af vejareal (Beslutning)
Resumé
Ejeren af ejendommen Lyngby Torv 3-11 har ansøgt om at foretage en renovering af
eksisterende karnapper, der er placeret ud over vejareal. I den forbindelse forelægges sag om
berigtigelse af de matrikulære forhold med henblik på salg og nedlæggelse af vejareal.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der træffes foreløbig beslutning om nedlæggelse af ca. 15,2 m2 offentligt vejareal med
henblik på at sælge arealet til den tilgrænsende ejer
2. forvaltningen bemyndiges til at træffe endelig beslutning i sagen, såfremt der ikke
kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.
Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen Lyngby Torv 3–11 har ansøgt om at foretage en renovering af
eksisterende facade, herunder ændre på eksisterende karnapper med en bredde på op til ca.
25 cm, som er placeret ud over vejarealet - fremtidige forhold (bilag).
Der er allerede i dag karnapper ud over vejareal på op til 26 cm eksisterende forhold (bilag),
men da der er tale om en permanent råden over vejareal, anbefaler forvaltningen, at de
matrikulære forhold berigtiges, og at arealet sælges til ejer af ejendommen Lyngby Torv 3-11.
Det berørte areal er del af matrikel 7000b, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby (bilag). Det er
vurderet, at nedlæggelse af offentligt vejareal med en bredde på 13-25 cm langs facaden ikke
får færdselsmæssig betydning for fodgængerne på fortovet, da fortovet vil bevare samme
bredde som i dag. Dette vil være en bredde større end minimumsmål angivet i vejreglerne.
Da arealet udgår som færdselsareal, skal der i henhold til vejloven gives mulighed for at stille
krav over for kommunen om, at vejen bør opretholdes. Dette gøres ved, at den foreløbige
beslutning sendes i høring hos ejerne af ejendommen Lyngby Torv 3 - 11 samt offentliggøres
på kommunens hjemmeside.
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 15 og § 124.
Økonomi
Salspris for vejarealet sættes til 1000 kr. pr. m2 med tillæg af moms, som er kommunens
standardpris ved tidligere afståelse af mindre vejarealer. Ansøger skal afholde samlige udgifter
til berigtigelse af matriklerne. Der er tale om en ubetydelig indtægt for kommunen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
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•
•
•

Lyngby Torv 3 - 11 - Oversigtskort
Lyngby Torv 3-11 Plan med målsætning af eksisterende karnapper 230317
Plan for Lyngby Torv 3-11 Fremtidige forhold
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Punkt 10
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet (Beslutning)
Resumé
Den offentlige høring om Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet er afsluttet, og der
indkom 18 høringssvar. Sagen fremlægges med henblik på endelig godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet godkendes uden
ændringer.
Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet (bilag) med tilhørende miljørapport (bilag) har
været i offentlig høring i otte uger fra den 5. december 2016 til den 29. januar 2017 parallelt
med forslag til Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel. Der blev holdt borgermøde
den 12. december 2016, og referat af mødet er vedlagt (bilag). Ved høringens afslutning er
der indkommet 18 høringssvar, som er behandlet i vedlagte høringsnotat (bilag)
Høringssvarene til kommuneplantillægget koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål:
• Bebyggelsens omfang
• Bebyggelsens højde
For så vidt angår bebyggelsens omfang, så indeholder kommuneplantillægget forslag om, at
bebyggelsesprocenten øges til 110 med kommuneplantillægget, fordi området ligger i
umiddelbar nærhed af Sorgenfri station og inden for det stationsnære kerneområde.
Forvaltningen vurderer, at Sorgenfri stationsområde med sin placering ved S-togstationen og
motorvejen er ideelt til en fremtidig udvikling med flere boliger og kontorer. Høje tætheder i
de stationsnære områder er også i overensstemmelse med Fingerplanen (Fingerplan 2013 –
Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).
Angående højden, så varierer bebyggelsens højde fra 0 - 6 boligetager for at give mulighed for
at gennemføre projektets hovedidé med at skabe en ny løbesti på bebyggelsens grønne tag.
Efter høringsperiodens udløb har forvaltningen drøftet højden af bebyggelsens elevator- og
trappetårne med bygherren, og antallet af trappehuse er reduceret fra 10 til 5 og antallet af
elevatortårne er reduceret til maksimalt 3.
Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af vedlagte høringsnotat, der
omfatter alle høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet og til
Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Økonomi
Udarbejdelse af kommuneplantillæg mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Anbefalet.
V (2) undlod at stemme.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
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Godkendt.
Bilag
•
•
•
•

Kommuneplantillæg for Skovbrynet
Miljørapport - lokalplanforslag 276 og forslag til kommuneplantillæg 26-2013
Referat borgermøde 12.12.2016 - Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24
Høringsnotat til Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 og KP 26 - 30.3.2017
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Punkt 11
Endelig godkendelse af lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 (Beslutning)
Resumé
Den offentlige høring om Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel resulterede i, at
forvaltningen modtog 18 høringssvar. I april 2017 blev der afholdt fornyet høring om ændring
af lokalplanens bilag 3, hvortil der indkom 10 høringssvar. Sagen fremlægges med henblik på
endelig godkendelse. Til lokalplanen er knyttet en udbygningsaftale, der ligeledes skal
godkendes.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Byplanudvalget anbefaler, at Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 godkendes med de
foreslåede ændringer jf. høringsnotat af 30.3.2017 samt foreslået ændring af
lokalplanens bilag 3
2. Byplanudvalget anbefaler, at den sammenfattende redegørelse godkendes
3. Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, at der senere fremlægges sag om
trafikforanstaltninger
4. Økonomiudvalget behandler udbygningsaftalen.
Sagsfremstilling
Lokalplan 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri bydel (bilag) har været i offentlig høring i otte
uger fra den 5. december 2016 til den 29. januar 2017. Den tilhørende miljørapport (bilag) har
ligeledes været fremlagt i offenlig høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde den 12.
december 2016, og referat af mødet (bilag). Der indkom i alt 18 høringssvar, som er
behandlet i høringsnotat (bilag). Efter høringsperiodens afslutning har bygherren bedt om at få
præciseret højden i 4 byggefelter på lokalplanens bilag 3 (bilag). Da der blot er tale om en
rettelse af teknisk karakter, vedtog Byplanudvalget på et ekstraordinært møde den 6. april
2017 at foretage en høring om denne rettelse i henhold Planlovens § 27, stk. 2. Ved den
fornyede hørings afslutning var der indkommet 10 henvendelser, som er behandlet i et
selvstændigt høringsnotat (bilag).
Høringssvar
Høringssvarene til lokalplanforslaget koncentrerer sig om følgende hovedspørgsmål:
• bebyggelsens omfang
• bebyggelsens højde
• påvirkning af bymiljø
• skyggeforhold
• indblik til naboer på Skovbrynet og skyggepåvirkning
• byggeriets facader.
Bebyggelsens omfang
Flere borgere mener, at bebyggelsens omfang er for stor. Med kommuneplantillæg 26/2013 for
Sorgenfri øges bebyggelsesprocenten til 110. Kommunalbestyrelsen har foreslået en høj
bebyggelsesprocent, fordi området ligger i umiddelbar nærhed af Sorgenfri Station og inden
for det stationsnære kerneområde. Forvaltningen vurderer, at Sorgenfri stationsområde med
sin placering ved S-togstationen og motorvejen er ideelt til en fremtidig udvikling med flere
boliger og kontorer. Høje tætheder i de stationsnære områder er også i overensstemmelse
med Fingerplanen (Fingerplan 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).
Bebyggelsens højde
Flere borgere mener, at bebyggelsen er for høj, og at nybyggeri ikke bør opføres i mere end 3
etager, svarende til den tilladte højde i den nuværende kommuneplan. 5 naboer på Skovbrynet
26-34 foreslår at den højden af byggefeltet mod nord ikke må overstige 12,2 m samt at
bebyggelsen trækkes 15 m tilbage fra naboskel. Naboerne mener, at disse to tiltag vil betyde,
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at det fremtidige byggeri set fra de nærmeste ejendomme på Skovbrynet ”kun” svarer til en
forøgelse af højden af de eksisterende bygninger fra 11 m til 15 m. Det medfører naturligvis
stadig en forringelse af ejendomme, men naboerne er villige til at acceptere en rimelig
forringelse for at Sorgenfri som helhed kan udvikles.
Forvaltningen har vurderet, at forholdende udfra en helhedsvurdering er tilfredsstillende med
hensyn til sammenhængen mellem bebyggelsens højde og dens afstand til vej, sti og naboskel
samt friarealer. Beplantningen mod kirkegården foreslås forstærket for fortætte det levende
hegn i skel og minimere indkig. Afstanden mellem byggefelterne og naboskel på de 5
ejendomme varierer fra 48 m - 99 m.
Bebyggelsens højde varierer fra 0 - 6 boligetager for at give mulighed for at gennemføre
projektets hovedidé med at skabe en ny løbesti på bebyggelsens grønne tag. Hvis bebyggelsen
ikke startede i 0, men havde en jævn højde, ville den variere fra 3-4 etager. Efter
høringsperiodens udløb har forvaltningen drøftet højden af bebyggelsens elevator- og
trappetårne med bygherren, og antallet af trappehuse er reduceret fra 10 til 5, og antallet af
elevatortårne er reduceret til maksimalt 3. Elevatortårnene på bebyggelsen må være op til 4,0
m, men placeres mod midten af tagfladerne. Elevatortårnene beklædes med facademateriale,
og hvis det vurderes, at de er meget synlige, skal de begrønnes, så de fremstår som en del af
det grønne tag.
Påvirkning af bymiljø
Flere henvendelser omhandler, at det foreslåede byggeri på grund af sin højde vil dominere for
meget både set fra Sorgenfri, Lyngby Sø og Sorgenfri kirkegård.
Ud fra de gennemførte visualiseringer i miljørapporten vurderer forvaltningen, at byggeriet
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bymiljøet i Sorgenfri eller set fra Lyngby Sø.
Nybyggeriet vurderes dog at have en væsentlig påvirkning set fra Sorgenfri kirkegård. På
baggrund af høringssvarene vedrørende Sorgenfri Kirkegård er der er lavet to supplerende
visualiseringer af byggeriet set fra kirkegården. På baggrund af henvendelserne foreslås det, at
lokalplanens pkt. 8.9 tilføjes bestemmelse om, at beplantning mod kirkegården skal
forstærkes. Landskabsplanen revideres i overensstemmelse hermed.
Indblik til naboer på Skovbrynet og skyggepåvirkning
Naboerne på Skovbrynet 26, 28, 30, 32 og 34 mener, at bebyggelsen vil medføre markante
negative påvirkninger i form af skyggepåvirkning særligt fra oktober til april samt indkig i
haver og på sydvendte terrasser og stuer.
Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig skyggepåvirkning fra marts til
oktober, mens der vil være skyggepåvirkning ved vintersolhverv. Hvad angår indkig så foreslår
forvaltningen, som nævnt ovenfor, at beplantning mod kirkegården skal gøres tættere.
Skyggeforhold
Flere borgere mener, at bebyggelsesplanen betyder, at en del ungdomsboliger internt i
bebyggelsen vil være i skygge.
Forvaltningen vurderer, at bygningsreglementets krav til dagslys er overholdt. Der er ikke krav
om, at der skal være direkte sollys. Bebyggelsen er udformet med store vinduesarealer, netop
for at sikre tilstrækkeligt lysindfald i alle boliger. Ungdomsboligerne vil desuden alle have
adgang til fællesarealer/-køkkener i hvert enkelt kollegiefællesskab. I midten af bebyggelsen
ligger et cirkulært fælleshus på ca. 1.400 m², som alle de studerende vil have adgang til.
Byggeriets facader
I mange henvendelser foreslås, at byggeriets facader bør være lyse.
Til bebyggelsens facader tænkes anvendt en ny type facademateriale. Materialet fremstår som
træ, men er fremstillet af basalt, som er en let tilgængelig vulkansk klippeart, og denne kan
indfarves i forskellige nuancer. I lokalplanens pkt. 7.7. fastsættes, at facader skal udføres i træ
eller materiale med en visuel karakter som træ. Facaderne vil fremstå i materiale med
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udseende som patineret træ. Grundtonen er som dansk egetræ. Farverne vil variere i
intensitet og have forskellige toner i lys og mørk, svarende til træ, som er ubehandlet og udsat
for vind, vejr sol og regn. Det er tanken, at facaderne skal fremstå levende med forskellige
nuancer og som et smukt og varieret byggeri, hvor træets rustikke udtryk modsvares af mere
præcise detaljer i tombak i form af vinduesrammer og solafskærmning. Tombak varierer fra
brunrød over gylden til guldgullig. Beskrivelsen af facadernes farver i pkt. 7.8 foreslås derfor
ændret fra "mørke jordfarver" til "nuancer af lys eg, almindelig eg, mørk eg, valnød, og
lignende". Samtidig udarbejdes et nyt bilag 8, der viser facadefarverne (bilag).
Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet af 30.3.2017, der
omfatter alle høringssvar til Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet og til Lokalplan 276
for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri. Forvaltningens forslag til ændringer af lokalplanens
bestemmelser fremgår ligeledes af høringsnotatet.
Fornyet høring
Høringssvarene til den fornyede høring koncentrerer sig om følgende:
• tidligere fremsendte høringssvar, om at højden af byggeriet ønskes reduceret,
fastholdes
• flere borgere mener,at ændringen af den tilladte højde i 4 byggefelterne på kortbilag 3
betyder, at byggeriet reelt vil blive højere end vist i lokalplanforslaget.
Ændring byggefelter på kortbilag 3
Ændringen af kortbilag 3 betyder ikke at højden af nybyggeriet ændres i forhold til det
skitseprojekt kommunalbestyrelsen har godkendt som grundlag for lokalplanen.
Efter høringperiodens afslutning bad bygherren om at få præciseret højden i 4 byggefelter på
lokalplanens bilag 3. Selve projektforslaget, som er beskrevet i lokalplanen, er uændret. Der er
således tale om en rettelse af teknisk karakter, men i henhold til Planlovens § 27, stk. 2, kan
rettelserne dog først ske, efter at der har været afholdt en fornyet høring, fordi de berører
andre end forslagsstilleren.
Endelig godkendelse
I henhold til planlovens § 27, stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige godkendelse af en
lokalplan foretages ændringer i det offenliggjorte planforslag. Forvaltningen foreslår på
baggrund af henvendelserne, at lokalplan 276 godkendes endeligt med de ændringerne der
fremgår af høringsnotatet til Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24 i Sorgenfri Bydel.
Udbygningsaftale
Planlovens § 21 b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med
kommunen om at bidrage økonomisk til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor
grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. LyngbyTaarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra ejeren til at indgå frivillig
udbygningsaftale, hvilket har udmøntet sig i aftale vedr. infrastrukturanlæg jf vedlagte
dispositionsforslag (bilag). Aftalegrundlaget tilgår inden kommunalbestyrelsens behandling.
Miljørapport og sammenfattende redegørelse
I forbindelse med forslaget til Lokalplan 276 og kommuneplantillæg 26/2013 er der udarbejdet
en miljørapport, som har været i høring parallelt med lokalplanforslaget. Vedlagt denne sag er
en sammenfattende redegørelse (bilag), der redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i
planen, samt hvordan de udtalelser, der er fremkommet i høringsperioden, er taget i
betragtning i den endelige plan. I høringsperioden indgik miljørapporten som bilag til
lokalplanforslaget. Dette bilag erstattes efter godkendelsen af den endelige lokalplan med den
sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering § 10.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
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Planlovens § 21 b om udbygningsaftaler.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer §§ 9 og 10.
Økonomi
Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017.
V foreslog en reduktion i højden til 23,5 m. inkl. trappetårn.
For stemte 2 (V).
Imod stemte 6 (C (3), A (1), F (1), Ø (1)).
Ad 1-2) Anbefalet
V undlod at stemme.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 3) Anbefalet.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 4) Rammerne for en udbygningsaftale godkendt som skitseret af forvaltningen.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
V foreslog en reduktion i højden til 23,5 m. inkl. trappetårn.
For stemte: V (4)
Imod stemte: 17 (C (6), A (5), F (2), B (1), I (1), Ø (1) og Birgitte Hannibal (UP))
Ad 1-4) Godkendt med tilhørende udbygningsaftale af 22. juni 2017.
V (4) stemte imod, idet V ønsker en reduktion af højden.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notat om vejadgang - lokalplan 135 for et erhvervområde ved Lottenborgvej
Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24
Miljørapport - lokalplanforslag 276 og kptillæg 26-2013
Referat borgermøde 12.12.2016 - Lokalplanforslag 276 for Skovbrynet 2-24
Facadefarver
Sammenfattende redegørelse til Miljørapport for lokalplan 276_forslag 5.5.2017
Høringsnotat Lokalplan 276 og kommuneplantillæg 26. 30.3.2017
Fornyet høring - høringsnotat af 5.5.2017
Dispositionsplan Skovbrynet - til TMU
Udbygningsaftale Skovbrynet 2-24 - underskrevet
Bilag 2-8 - Udbygningsaftale Skovbrynet
Bilag 1 til udbygningsaftale Skovbrynet
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Punkt 12
Forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 28
(Beslutning)
Resumé
Sagen omhandler beslutning om at udsende forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet med
tilhørende kommuneplantillæg i høring.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til helhedsplan for Lundtofte inklusiv forslag til kommuneplantillæg med
tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring, og at der sendes orienterende brev til
omkringboende i høringsområdet,
2. der holdes borgermøde om forslag til helhedsplan og forslag til kommuneplantillæg
28/2013.
Sagsfremstilling
Den hidtidige proces
Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 at igangsætte en forhøring i forbindelse med
udarbejdelse af en helhedsplan for Lundtofteområdet. Forhøringen blev gennemført fra 22. juni
til 17. august 2016. Der indkom 21 høringssvar. Høringssvarene omhandlede blandt andet
boligfortætning, erhvervsudvikling, trafik, byggehøjder, grønne områder og landsbymiljø.
Kommunalbestyrelsen behandlede høringssvarene den 3. november 2016. De indkomne idéer
og forslag fra forhøringen har indgået i det videre arbejde. I "Idé og udviklingsfasen" har
Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med NIRAS gennemført to workshops. På
workshoppene deltog borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere.
De to workshops resulterede i udarbejdelse af byudviklingsscenarier, som blev forelagt
Byplanudvalget den 7. december 2016. Det 4. byudviklingsscenarie blev godkendt som
udgangspunkt for forslag til helhedsplan (bilag).
Forslag til helhedsplan for Lundtofte
Forvaltningen fremlægger forslag til helhedsplan for Lundtofte, inklusiv forslag til ændringer i
en række af de eksisterende kommuneplanrammer i Lundtofte (bilag).
I forslaget til helhedsplan præsenteres Kommunalbestyrelsens bud på en vision for Lundtoftes
fremtidige udvikling. Visionen er, at Lundtofte skal være en mangfoldig bydel med en fuldt 3sporet skole og et aktivt fritidsliv, grønne områder og et fortsat stærkt erhvervsliv. Visionen
understøtter allerede vedtagne strategier, herunder Kommuneplanstrategien og
Vidensbystrategien. Ligeledes er visionen koblet til de udviklingsmuligheder, som den planlagte
letbane kan give Lundtofteområdet.
Forslag til helhedsplan for Lundtofte har sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens ønske om
at styrke bydelen gennem en fagligt robust tre-sporet skole samt en arealoptimeringsstrategi,
der skal sikre færre offentlige kvadratmeter i bedre stand og med højere udnyttelse end i
udgangspunktet.
Visionen er omsat i fire temaer, der samlet danner billede af fremtidens Lundtofte.
1. Lundtofte skal have attraktive byfunktioner såsom skole, butikker, sport og fritid, god
kollektiv trafik – Byfunktioner med tilhørende byrum skaber byliv. Eksisterende
byfunktioner får et løft, og nye byfunktioner kommer til.
2. Lundtofte skal være en grøn bydel – Den grønne struktur skal styrkes og understøtte
oplevelsen af Lundtofte som en grøn bydel.
3. Lundtofte skal vokse – Lundtofte er og skal stadig være en sammensat bydel. Mere
erhverv skal sikre Vidensbystrategien, og flere boliger skal sikre grundlaget for den
kommunale service, især Lundtofte Skole.
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4. Lundtofte skal forbindes – Der skal skabes bedre stiforbindelser mellem delområderne
og byfunktionerne for at skabe mere sammenhængskraft i Lundtofte.
Ovenstående temaer støtter ligeledes op om sundshedsstrategiens indsatsområder ved at
fremme bevægelse.
Helhedsplanen for Lundtofte har til formål at danne grundlag for Kommunalbestyrelsens videre
beslutninger om udviklingen i Lundtofte, herunder mulighederne for udvikling af
erhvervsområderne, de kommunale ejendomme, for boligfortætning og friarealer.
Byggemuligheder
Forslag til helhedsplan peger på muligheder for nye boliger, herunder ungdomsboliger, men
også familieboliger, der kan sikre, at elevgrundlaget på Lundtofte Skole øges, og
sandsynligheden for at oprette en fuldt 3-sporet skole forbedres. Helhedsplanen peger også på
udvikling af Lundtoftes erhvervsområder, herunder konkret at erhvervsområdet ved
Maglebjergvej og Nøjsomhedsvej, som i dag rummer produktion og værksteder m.v., gradvist
kan udvikles i retning af flere videnserhverv.
De konkrete rammer for udvikling af erhvervsområderne, de kommunale ejendomme, for
boligfortætning og friarealer er beskrevet nedenfor i afsnittet om Forslag til
Kommuneplantillæg 28/2013.
I forbindelse med, at Lundtofte Skole skal udvikles til et lokalt skole- og kulturcenter, skal
skolen bygges om, herunder med nybyggeri i skolegården og udvidelse af den fløj som ligger
ud mod Lundtoftevej. Inden dette byggeri kan igangsættes, skal der udarbejdes en lokalplan,
som blandt andet skal regulere bebyggelsens ydre fremtræden og placering samt trafik og
parkeringsforhold.
Forslag til Kommuneplantillæg 28/2013
Helhedsplanen bliver fulgt af et forslag til kommuneplantillæg med forslag om ændring af
nedenstående kommuneplanrammer (bilag):
De 9 rammeområder omfatter:
Ramme 5.1.01 - Lundtofte Torv: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til centerområde i form
af mindre butiksområde, max. 4 etager og bebyggelsesprocent på 75. Der gives mulighed for,
at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og nybyggeri kan opføres. Stueetagen mod torvet er
fastlagt til detailhandel og anden publikumsorienteret service, og de resterende etager skal
anvendes til boliger. I nybyggeri fastholdes stueetagen til detailhandel og anden
publikumsorienteret service og resterende etager boliger, dog foreslås kommuneplanrammen
ændret således, at der på 1. sal udover boliger også gives mulighed for frisør, restaurant og
lign. samt liberale erhverv. De max. 4 etager fastholdes, dog foreslås bebyggelsesprocenten
hævet fra 75 til 110 samt angivet en max. højde for de 4 etager på 16 meter.
Ramme 5.1.42 - Lundtoftegårdsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til
offentlige formål i form af rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg
(fx regnvandsbassin). Rammen foreslås ændret, så der til de eksisterende anvendelser
rampeanlæg langs motorvej, ridehal, fritidsformål og teknisk anlæg (fx regnvandsbassin)
tilføjes mulighed for parkeringshus i max. 5 etager og max. 16 meter.
Ramme 5.1.43 - Lundtofte Landsby: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til
offentlige formål, fritidsformål, park, idrætsanlæg samt åben-lav boligbebyggelse. Rammen
foreslås ændret, så der til det eksisterende anvendelser Fritidsformål, park, idrætsanlæg samt
åben-lav boligbebyggelse foreslås tilføjet tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent
på 40 og max. 2 etager, max. højde 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for åben/lav
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boligbebyggelse på 25 procent fastholdes og forslås fastlagt til max. 1 1/2 etage, max. 8 højde
meter.
Ramme 5.1.62 - Lundtofteparken: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til boligområde i form
af etageboliger. Rammen foreslås ændret, så der også gives mulighed for tæt/lav
boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt/lav boligbebyggelse foreslås fastlagt til 40,
max. 2 etager og max. 8,5 højde meter, mens den gældende bebyggelsesprocent for
etageboliger på 60 og max. 4 etager fastholdes, dog foreslås angivet en max. højde på 16
meter.
Ramme 5.2.32 - Lille Ørholm Trollekær: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til område til
offentlige formål, offentlig service. Kommuneplanrammen foreslås aflyst, så de to ejendomme
med børneinstitutioner i rammeområde 5.3.32, Nøjsomhedsvej 28 og 30, kommer til at indgå i
et nyt rammeområde 5.4.80, som foreslås udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
Ramme 5.4.91 - Nymøllevej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde,
kontor. Rammen foreslås ændret fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og
erhvervsområde. Boliger i form af etageboliger (på adressen Nymøllevej 59 og 85) og erhverv i
form af videnserhverv (herunder kontor). Max. 3 etager og bebyggelsesprocent på 70
fastholdes.
Ramme 5.4.92 - Maglebjergvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde,
industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv
(herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og
videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 80 og max. 2 etager fastholdes,
dog foreslås angivet en max. højde på 8,5 meter. Endvidere foreslås geografien ændret, så
rammeområdets sydlige grænse kommer til at gå langs Maglebjergvej.
Ramme 5.4.93 - Nøjsomhedsvej: Kommuneplanrammen er i dag udlagt til erhvervsområde,
industri/håndværk. Rammen foreslås ændret, så der også bliver mulighed for videnserhverv
(herunder kontor), hvorved erhvervsområdet foreslås udlagt til industri/håndværk og
videnserhverv (herunder kontor). Max. bebyggelsesprocent på 70 og max. 3 etager fastholdes,
dog foreslås angivet en max. højde på 12,5 meter inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag.
Ramme 5.4.80 - Nøjsomhedsvej/Maglebjergvej: Der foreslås en ny ramme til blandet bolig- og
erhverv. Den nye ramme 5.4.80 vil omfatte den del af ramme 5.4.92 (Erhvervsområde) som
ligger syd for Maglebjergvej samt hele ramme 5.2.32 (Offentlige formål). Ramme 5.4.80
foreslås udlagt til blandet bolig- og erhverv, boliger i form af tæt/lav boligbebyggelse og
erhverv i form af videnserhverv (herunder kontor), og bebyggelsesprocent for tæt/lav på 40,
max. 2 etager, max. højde 8,5 meter og bebyggelsesprocent for erhverv på 50, max. 3 etager,
max. højde 12 meter.
Kommunale ejendomme
Forslag til helhedsplan danner grundlag for kommunalbestyrelsens videre beslutninger om
udviklingsmuligheder for de kommunale ejendomme. Helhedsplanen indeholder mulighed for
boligbyggeri på adresserne Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6, 7, 9E og Lundtoftevej 212, ca. 25
boliger, herunder op til 25% etageareal liberalt erhverv i egen bolig. Herudover Lundtoftevej
228, Lundtoftevej 218-220 (Rævehøjgård) og Lundtoftevej 222 (Bjælkeagergård) ialt ca. 20
boliger, herunder op til 25 % etageareal liberalt erhverv samt 2 boliger på Lundtoftevej 199.
Miljørapport
I henhold til Lov om Miljøvurdering er der foretaget screening og udarbejdet miljørapport, som
omhandler kommuneplantillæggets miljømæssige påvirkning af omgivelserne (bilag).
Miljørapporten behandler emnerne trafikmønstre og trafiksikkerhed, By og landskab samt støj
fra erhverv.

37

Dialog og borgermøde
Forslag til helhedsplan er udarbejdet på baggrund af en forudgående dialogproces
(workshops). Den offentlige høring foreslås fra begyndelsen af juli til udgangen af september
2017. Det er forslag til helhedsplan for Lundtofte inklusiv forslag til kommuneplantillæg med
tilhørende miljørapport, der sendes i offentlig høring. Der vil blive sendt et orienterende brev
til omkringboende. jf. høringsområdet (bilag).
Der planlægges et borgermøde i begyndelsen af september 2017 på en lokalitet i Lundtofte.
Borgermødet foreslås afholdt som et åbent hus arrangement, hvor der vil være mulighed for at
besøge en række stande, som repræsenterer helhedsplanens hovedtemaer, herunder
boligudbygningsmuligheder, erhvervsudviklingsmuligheder, landsbyen, grønne områder,
stiforbindelser, skolen. På standene vil der være rig mulighed for at få mere viden om
helhedsplanforslagets indhold og for at diskutere og komme med input til helhedsplanen.
Lovgrundlag
Planlovens Kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.
Økonomi
Der peges i helhedsplanforslaget på en række nye stiforbindelser i Lundtofte, som skal binde
områderne tættere sammen. Derudover indgår trafikale løsninger på Nøjsomhedsvej og
Lundtoftevej i tilknytning til Lundtofte Skole, som skal medvirke til at øge trafiksikkerheden.
Der er på nuværende tidspunkt ikke opført anlægsbudget til disse infrastrukturelle
tilpasninger. Forvaltningen vil efter vedtagelsen af endelig helhedsplan fremlægge en sag
vedrørende finansiering af de nævnte anlægsarbejder. Med afsæt i den aktuelle tidsplan
vurderes de økonomiske elementer således tidligst fremført politisk i slutningen af året - dvs.
efter budgetvedtagelsen 2018-21.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 12. juni 2017
Udsat.
Dorete Dandanell (F) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Taget af dagsordenen.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Byplanudvalget, den 22. juni 2017
Ad 1) V foreslår, at borgerforeningen, Lundtofteparken og andre relevante parter inviteres ind i
et hurtigt arbejdende udvalg, der gennemgår og reviderer helhedsplanen, som forelægges
Byplanudvalget inden den sendes i høring. Dette gøres for at sikre, at områdets visioner og
ønsker bedre indarbejdes i samarbejde med borgerne. Den reviderede plan fremlægges i
august igen og sendes derefter i høring.
For stemte 1 (V (1))
Imod stemte 8 (A (1), B (1), F (1), Ø (1), C (3) og Birgitte Hannibal (UP))
Forvaltningens indstilling herefter anbefalet, idet udvalgets medlemmer bemærker, at forslaget
er et oplæg til debat. Partierne bemærker herudover følgende:
A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) finder det afgørende, at der nu gennemføres en
helhedsplanlægning med massive kommunale investeringer i Lundtofte og støtter, at planen
sendes i høring.
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A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) ser gerne, at der sikres et grønt bælte i den sydlige del af
Lundtofteparken, og et byggeri, der er mindre end 28 meter på Atlasgrunden.
Det bør tilsikres, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, men oplæggets Phus virker umiddelbart for massivt. A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) ønsker alternative
muligheder undersøgt, herunder parkering under terræn.
Endelig ønsker A, B, F og Birgitte Hannibal (UP) at betone, at Lundtofteparkens udvikling er
spørgsmål, der afgøres af beboerne.
C ønsker ikke et parkeringshus som vist. Hvis der skal etableres et parkeringshus ser C gerne,
at det flyttes længere mod syd.
V ser gerne, at planen tager hensyn til følgende: Parkeringshus nord for lundtofteafkørslen
droppes, byggeri i de grønne områder nord for Lundtofteparken droppes, samtidig ønsker V
ikke mere byggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlasgrunden samtidig med
højden på atlasbyggeriet reduceres i højde, men ser gerne, at området bag butikstorvet i
Lundtofteparken udvikles med boliger. Byggeriet i traceet ud for Lundtofteparken må max
være tre etager.
V ønsker ikke boliger i erhvervsområdet, da det let kan give udfordringer i forhold til støj
m.m., men ser gerne, at det tidligere Danisco Flexibel kan omdannes til ældreboliger, da det
ligger i udkanten af erhvervsområdet. Medborgerhuset bevares som medborgerhus og udvikles
som mødested og ungdomsaktiviteter når værkstederne flyttes op på skolen. V ønsker, at
stisystemet udbygges så det bliver sammenhængende og skaber adgang til de grønne områder
omkring Lundtofte. Hele planen skal trafikvurderes inden den kan vedtages. De gamle gårde i
området skal genetableres og evt. gerne anvendes til boliger. Nybyggeri skal arkitektonisk
opføres så det passer ind i lokalområdet.
Ø ønsker ikke, at høringsperioden påbegyndes i sommerferien, men at denne startes i august
ved et borgermøde.
Ad 2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1) V foreslog, at borgerforeningen, Lundtofteparken og andre relevante parter inviteres ind
i et hurtigt arbejdende udvalg, der gennemgår og reviderer helhedsplanen, som forelægges
Byplanudvalget inden den sendes i høring. Dette gøres for at sikre, at områdets visioner og
ønsker bedre indarbejdes i samarbejde med borgerne. Den reviderede plan fremlægges i
august igen og sendes derefter i høring.
For stemte 4 (V (4))
Imod stemte 17 (C (6), A (5), F (2), B (1), Ø (1), I (1) og Birgitte Hannibal (UP))
Forvaltningens indstilling herefter godkendt, idet Kommunalbestyrelsens medlemmer
bemærker, at forslaget er et oplæg til debat. Partierne bemærker herudover følgende:
A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) finder det afgørende, at der nu gennemføres en
helhedsplanlægning med massive kommunale investeringer i Lundtofte og støtter, at planen
sendes i høring.
A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) ser gerne, at der sikres et grønt bælte i den sydlige del af
Lundtofteparken, og et byggeri, der er mindre end 28 meter på Atlasgrunden.
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Det bør tilsikres, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, men oplæggets Phus virker umiddelbart for massivt. A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) ønsker alternative
muligheder undersøgt, herunder parkering under terræn.
Endelig ønsker A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) at betone, at Lundtofteparkens udvikling er
spørgsmål, der afgøres af beboerne.
C tilslutter sig de af A, B, F, I og Birgitte Hannibal (UP) fremsatte bemærkninger, idet C dog
ikke ønsker et parkeringshus som vist uanset størrelse.
V ser gerne, at planen tager hensyn til følgende: Parkeringshus nord for lundtofteafkørslen
droppes, byggeri i de grønne områder nord for Lundtofteparken droppes, samtidig ønsker V
ikke mere byggeri i det grønne bælte mellem Lundtofteparken og Atlasgrunden samtidig med
højden på atlasbyggeriet reduceres i højde, men ser gerne, at området bag butikstorvet i
Lundtofteparken udvikles med boliger. Byggeriet i traceet ud for Lundtofteparken må max
være tre etager.
V ønsker ikke boliger i erhvervsområdet, da det let kan give udfordringer i forhold til støj
m.m., men ser gerne, at det tidligere Danisco Flexibel kan omdannes til ældreboliger, da det
ligger i udkanten af erhvervsområdet. Medborgerhuset bevares som medborgerhus og udvikles
som mødested og ungdomsaktiviteter når værkstederne flyttes op på skolen. V ønsker, at
stisystemet udbygges så det bliver sammenhængende og skaber adgang til de grønne områder
omkring Lundtofte. Hele planen skal trafikvurderes inden den kan vedtages. De gamle gårde i
området skal genetableres og evt. gerne anvendes til boliger. Nybyggeri skal arkitektonisk
opføres så det passer ind i lokalområdet.
Ø ønsker ikke, at høringsperioden påbegyndes i sommerferien, men at denne startes i august
ved et borgermøde. Ø ønsker ej heller parkeringshus nord for rampen.
Ad 2) Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•

Høringsområde
Byudviklingscenarie 4
Forslag til Helhedsplan for Lundtofte
Forslag til Kommuneplantillæg 28
Miljørapport
Udbygningsaftale Skovbrynet 2-24 - underskrevet
Bilag 2-8 - Udbygningsaftale Skovbrynet
Bilag 1 til udbygningsaftale Skovbrynet
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Punkt 13
Plangrundlag for kommuneplantillæg 27/2013 for Boliger på Akademivej
(Beslutning)
Resumé
Lyngby Boligselskab ønsker at opføre boliger på Akademivej 1. På baggrund af boligselskabets
ønske om - udover boligformål - at få mulighed for at anvende bebyggelsens stueetage til
undervisning, café og kontor, har der været afholdt en forhøring med indkaldelse af idéer og
forslag. Sagen giver et overblik over høringssvar fra forhøringen med henblik på vedtagelse af
plangrundlag for forslag til kommuneplantillæg.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til kommuneplantillæg 27/291 fastlægger anvendelsen i kommuneplanrammen
for den nye bebyggelse til boligformål, undervisning, kontor, café og teknisk anlæg, at
den maksimale bygningshøjde bliver max 8 etager/max 25 m inkl. teknik på tag eller
tekniketage, og den maksimale bebyggelsesprocent bliver 115, og
2. forslag til kommuneplantillæg 27/2013 fastlægger, at den maksimale
bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen for den eksisterende boligbebyggelse
ændres fra 60% til 65%.
Sagsfremstilling
Lyngby Boligselskab ønsker på Akademivej 1 at opføre almene ungdomsboliger og boliger til
personer med lav betalingsevne samt en mindre andel almindelige familieboliger og mulighed
for placering af undervisningslokaler, kontor og café i bebyggelsens stueetage. Plangrundlaget
blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.
For at muliggøre ændrede anvendelser blev forhøring til kommuneplantillæg igangsat af
Kommunalbestyrelsen den 9. marts 2017. Forhøringsmateriale (bilag) har derefter været i
høring i 4 uger fra den 10. marts til den 7. april 2017. Der er indkommet 5 høringssvar, og der
er udarbejdet et høringsnotat med forvaltningens vurdering (bilag).
Emner, som ikke omhandler kommuneplantillægget
Høringssvarene vedrører flere emner, som ikke direkte omhandler kommuneplantillægget:
opholdsarealer, skyggepåvirkninger, trafik og støj, placering af bebyggelsen, navngivning samt
indretning af bebyggelsen.
Emnerne opholdsarealer, skyggepåvirkninger, trafik og støj behandles i den igangværende
proces for lokalplan og miljørapport.
I høringssvar fra Andelskollegiet ved DTU (på den modsatte side af Akademivej) gives udtryk
for, at den nye boligbebyggelse ikke ønskes tilladt pga. bekymring om skyggepåvirkning,
trafikale forhold, støjforhold og byggeriets højde. Skyggediagrammer viser indtil videre, at
Andelskollegiet ikke vil blive berørt at skygger i væsentlig grad, og alene om vinteren i novjanuar måned. Støjundersøgelser viser indtil videre, at den nye boligbebyggelse ikke vil give
anledning til ændrede støjforhold for andelsboligbebyggelsen. En borger udtrykker i
høringssvar bekymring for kort afstand mellem ny boligbebyggelse og eksisterende
boligbebyggelse. Forvaltningen behandler emnet placering af bebyggelse og skyggeforhold i
forbindelse med lokalplan og miljørapport.
Emnerne navngivning og indretning af bebyggelsen er bygherres ansvar, og bygherre er
orienteret om disse høringssvar.
Byggeriets højde
I høringssvar fra Andelskollegiet ved DTU gives også udtryk for ønske om, at projektets højde
nedsættes til max 4 etager. Projektet er skitseret med varierende højder fra 4-8 etager.
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Forvaltningen vurderer, at de varierende højder sammen med bebyggelsens buede form er
med til at give projektet høj arkitektonisk kvalitet og vil være et interessant visuelt bidrag til
områdets byrum. Projektet vil blive visualiseret fra flere vinkler i miljørapporten.
Forslag til kommuneplantillæg 27/2013
På baggrund af høringssvarene og kommunens vurdering af disse jf. høringsnotatet, foreslår
forvaltningen, at der udarbejdes et forslag til Kommuneplantillæg 27/2013.
Det nye forslag til kommuneplantillæg forventes at komme til at bestå af 2 rammer; én ny
ramme for de nye boliger og én ramme for de eksisterende boliger. I rammen for de nye
etageboliger foreslår forvaltningen, at der i bebyggelsens stueetage også vil være mulighed for
anvendelserne undervisning, café og kontor, ligesom der i rammen tilføjes anvendelsen
tekniske anlæg på grund af letbanen. I rammen for de nye etageboliger øges
bebyggelsesprocenten til 115 % for at muliggøre det nye byggeri, og det maksimale antal
etager foreslås nedsat fra max 13 etager til max 8 etager med en maksimal bygningshøjde på
25 meter inkl. teknik på tag eller tekniketage.
Rammen for de eksisterende boliger får en ændret geografisk afgrænsning som konsekvens af
rammen for de nye boliger. Den nye geografiske afgrænsning medfører, at
bebyggelsesprocenten i rammen foreslås ændret fra 60% til 65%.
Parallelt med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget udarbejder forvaltningen
forslag til Lokalplan 279 for Boliger på Akadmivej.
Lovgrundlag
Planlovens §23c om ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en
strategi.
Økonomi
Opgaven med kommuneplantillæg og lokalplan finansieres inden for aktivitetsområdet
administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Supplerende sagsfremstilling
Sagen er vedlagt supplerende notat på baggrund af Byplanudvalgets forespørgsel (bilag).
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•
•
•

Forhøring kommuneplantillæg for boliger på Akademivej 1 20170207
Høringsnotat
Supplerende bilag Notat om ændring af grundkapitalindskud-31-5-17
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Punkt 14
Forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 Fæstningskanalen (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlægger forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 - Fæstningskanalen til
offentlig høring. Kommuneplantillægget giver mulighed for at anlægge et teknisk anlæg
(kanal) og indrette byrum.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kommuneplantillæg 20/2013 fremlægges i offentlig høring parallelt med tilhørende
forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med tilhørende samlet miljørapport og
VVM-redegørelse
2. der udarbejdes miljørapport for kommuneplantillægget, og denne indgår i den
tilhørende samlede miljørapport og VVM-redegørelse i forslag til Lokalplan 267 for
Fæstningskanalen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen fremlægges
forslag til, at seks berørte kommuneplanrammer tilføjes anvendelserne: tekniske anlæg,
rekreative formål, park (bilag).
Tilføjelserne er nødvendige for at kunne realisere lokalplanens formål om etablering af en
vandfyldt Fæstningskanal og at sikre velfungerende rekreative byrum / parker omkring
Fæstningskanalen.
De seks kommuneplanrammer er:
• 1.1.04 Brohuskarreen (for den nordligste del af matr. 64a, Kgs. Lyngby By, Kgs.
Lyngby)
• 1.1.21 Assistens Kirkegård
• 1.1.31 Lyngby Kirke (for matr. 31cp, 22om, 22sc samt vejlitra "d", Kgs. Lyngby By,
Kgs. Lyngby)
• 1.1.60 Toftevang (for matr. 12ae, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby)
• 8.4.41 Ermelundskilen, vest
• 8.4.45 Stenrødgård (for den nordligste del af matr. 13a, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby).
Miljøvurdering:
Miljørapport for kommuneplantillægget er udarbejdet og indgår i en samlet rapport i Forslag til
Lokalplan 267 for Fæstningskanalen (se parallel sag).
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering, særligt vedrørende udlæg af fællessti og
brandvej jf. forslaget til lokalplan.
Forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, særligt vedrørende elementer vedrørende
kulturhistorie og bymiljø.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.

44

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. juni 2017
Ad 1-2) Taget til efterretning.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•

Fæstningskanalen
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Punkt 15
Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med tilhørende samlet miljørapport
og VVM-redegørelse (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlægger Forslag til Lokalplan 267 med tilhørende samlet miljørapport og
VVM-redegørelse til offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at åbne den historiske
Fæstningskanal som et teknisk anlæg og indrette byrum.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til Lokalplan 267 med tilhørende samlet miljørapport og VVM-redegørelse sendes
i offentlig høring i 8 uger
2. der sendes orienterende brev til omkringboende, jf. Høringsområde Lokalplan 267 for
Fæstningskanalen (bilag), herunder de omfattede grundejerforeninger:
Grundejerforeningen Firskovvej, Bondebylaugets Grundejer- og Beboerforening,
Grundejerforeningen Lyngby Bymidte samt Handelsstandsforeningen for Kongens
Lyngby og omegn
3. der holdes borgermøde om lokalplanforslaget, den samlede miljørapport og VVMredegørelse samt forslag til kommuneplantillæg 20/2013.
Sagsfremstilling
Lokalplangrundlaget blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 16. marts 2016. Den 22.
februar 2017 blev visioner og principper for byrummenes indretning præsenteret på et
temamøde for kommunalbestyrelsen med efterfølgende beslutning i fagudvalg og
kommunalbestyrelse.
Lokalplanens formål er at muliggøre åbning af den historiske Fæstningskanal som et
spildevandsteknisk anlæg, der indrettes med klimatilpasningsløsninger bestående af vandfyldte
bassiner og kanaler samt underførte rørledninger (bilag). Anlæggets linjeføring etableres som
den oprindelige Fæstningskanal og under hensyntagen til det fredede fortidsmindes tværprofil.
Derudover er det lokalplanens formål at sikre, at anlægget indpasses med et
sammenhængende visuelt udtryk i de omgivende by- og landskabsrum, og at anlægget
omkranses af grønne, rekreative by- og landskabsrum. Endelig skal lokalplanen sikre, at der
fortsat vil være cykel- og gangstier gennem området, og at der etableres stiforbindelser på
broer og dæmninger på tværs af Fæstningskanalen.
Lokalplanen er formuleret sådan, at der er dele, som SKAL etableres som betingelse for
ibrugtagning af den færdiganlagte kanal, mens andre dele gives som muligheder for
realisering.
Der fastlægges således i lokalplanen:
• en principiel placering af selve kanalanlægget
• en fælles cykel- og gangsti i delområde 2, som skal omplaceres i forhold til i dag
• seks broer og dæmninger, som sikrer færdsel på tværs af anlægget
• brandveje ved Lyngby Storcenter samt i Ermelundskilen (delområde 6)
• ny beliggenhed, nord for kanalen, for kolonihaverne i Ermelundskilen
• princip for beplantning i forbindelse med nyplantning, som også skal ske efter en mere
konkret beplantningsplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, før arbejdet
kan udføres.
Herudover giver lokalplanen mulighed for:
• ved "Kirkepladsen" ved Lyngby Hovedgade (delområde 1) en hel eller delvis
blotlæggelse af det historiske stemmeværk (en betonkonstruktion, som i dag ligger
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•
•
•

•

under Kirkepladsen) samt en hel eller delvis bearbejdning af Kirkepladsen, så den kan
anvendes som en "multi-plads" til f.eks. torve-marked, petanque og lignende
at supplere eksisterende gangstier mellem Hovedgaden og delområde 2 med cykelstier,
så der skabes forbindelse for cykeltrafikken fra nord og vest
på alle fortove ved vejoverskæringer, som kanalen passerer, at anlægge
belægningsskifte for at markere kanalens beliggenhed og retning
i den nordlige ende af Kanalparken (delområde 4), at opføre pavillonbygninger med
max 140 m² i alt, fordelt på max bygninger. Pavillon-bygningerne kan anvendes til
f.eks. information, formidling, café mv. Endvidere kan der i en del af parken udlægges
areal til leg og bevægelse som f.eks. fitness, skate, mv.
ved BRF-grunden kan der ligesom ved Microsoft etableres et "vandelement" som f.eks.
et spejlbassin mellem Klampenborgvej og jernbanedæmningen. Eventuelt kan der føres
stier, evt. cykelsti igennem tunnelen Dette er for at give en visuel kontakt fra
Kanalparken til Ermelundskilen, som ellers er afbrudt af banedæmningen.

En realisering af disse sidstnævnte muligheder vil kræve både kommunal og ekstern
finansiering, evt. i kombination. Der bør derfor efter lokalplanens vedtagelse foretages
overvejelser om, hvordan et sådant forløb kan stykkes sammen, hvor søgning af fonde og
andre midler kan bidrage til, at både kanal og byrum vil blive oplevet som et
sammenhængende projekt til gavn for alle byens borgere, gæster og besøgende.
Miljørapport/VVM-redegørelse
Der er til forslag til lokalplan 267 og kommuneplantillæg 20/2013 udarbejdet en samlet
miljørapport og VVM-redegørelse. Denne indgår som bilag til forslaget til lokalplan (bilag).
Rapporten gennemgår en lang række punkter for eventuelle miljøkonsekvenser. Mange af
disse punkter er givet i de to lovgivninger, der knytter sig til miljørapporten hhv. VVMredegørelsen. Rapporten gennemgår miljøkonsekvenser både for anlægsfasen og for den
efterfølgende driftsfase.
Hovedpunkter fra Miljørapport/VVM-redegørelsen:
• projektet vil tilføre mere vand og skabe øget vandskifte i den eksisterende vandfyldte
del af Fæstningskanalen. For Lyngby Sø kan projektet bevirke en yderst beskeden
merudledning af næringsstoffer. Der vil ikke ske nogen betydende mertilførsel af
miljøfremmede stoffer. Samlet vurderes projektet ikke at indebære nogen væsentlig
påvirkning af Lyngby Sø
• projektets ændring af den samlede spildevandstilførsel til Mølleåværket vurderes at
være minimal, hvorfor der ikke der ikke forventes en ændret belastning af Mølleåen
eller Øresund
• samlet set kan projektet reducere belastning fra spildevand fra Stades Krog til Mølleå
med fosfor til det halve og belastningen med kvælstof med op til en tredjedel
• der vurderes ikke at være væsentlige, negative miljøpåvirkninger på de
omkringliggende internationalt beskyttede Natura 2000-områder. Der vil heller ikke ske
væsentlige påvirkninger af levesteder for strengt beskyttede arter omfattet af
Habitatdirektivets Bilag IV
• det vil ikke kunne undgås at fælde også markante træer, herunder muligvis de fire
popler ved Klampenborgvej (se afsnit nedenfor om supplerende beskrivelse fra LyngbyTaarbæk Forsyning)
• i anlægsfasen vil midlertidige arealinddragelser, terrænarbejder, midlertidige jord- og
materialeoplag, samt arbejdspladserne og de deraf afledte påvirkninger påvirke
oplevelsen af byrum og landskab
• i anlægsfasen vil arbejdspladser og arbejdsarealerne langs Fæstningskanalen medføre,
at offentlighedens adgang til området vil blive begrænset noget, og på den måde vil
områdernes rekreative funktioner og værdi derfor i denne periode være mindre end i
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•
•

•

dag. Efter anlægsperioden vil der imidlertid igen blive adgang til området, svarende til i
dag
ligeledes vil der i forbindelse med anlægsarbejderne skulle ryddes en del beplantning.
Efter endt anlægsperiode vil der ske tilplantninger på arealer, der er blevet ryddet i
forbindelse med anlægsarbejderne.
de rekreative stier parallelt med kanalen vil i afgrænsede perioder blive påvirket af
anlægsarbejderne, ligesom de overordnede cykelruter sammen med andre veje og
stier, der krydser igennem projektområdet, bliver påvirket i afgrænsede perioder. det
vil blive sikret, at man opretholder cyklisters og gåendes muligheder for at komme frem
langs Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej gennem anlægsfasen, og der vil blive skiltet
med alternative ruter. I driftsfasen vil stiforbindelserne være genetablerede
i anlægsfasen vil der være behov for transport af materialer og jord. På
Klampenborgvej vil trafikbelastningen og lastbilandelen øges med mindre end 1%. Hvis
de primære færdselsårer anvendes, vurderes merbelastningen af lastbiler i forbindelse
med anlægsfasen af Fæstningskanalen at være ubetydelig for trafikafviklingen.

Der henvises i øvrigt til det ikke-tekniske resumé i den samlede miljørapport/VVM-redegørelse.
Forsyningen har i VVM-rapporten nævnt, at de fire markante popler v. Klampenborgvej, som
en mulig konsekvens af projektet, må fældes. Forsyningen har leveret en supplerende
beskrivelse (bilag) af hvilke risici der er for at poplerne lider afgørende skade, de tekniske
muligheder der er for at skåne og hermed bevare poplerne samt hvilken indflydelse
(økonomisk, teknisk mv.) det vil have. Den samlede miljørapport/VVM-redegørelse er
suppleret med skrivelsen fra Forsyningen. Den supplerende beskrivelse om poplerne oplister
tre mulige scenarier:
1. kanal på dette område opgives af hensyn til poplerne, der dog krone-saneres
2. kanalen anlægges med mest muligt hensyn til rodzonen, at poplerne stynes og måske
vil dø efter 20-25 år
3. poplerne fjernes og kanalen anlægges som ønsket af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Der
etableres nye træer indpasset til det nye byrum.
Alternative løsninger hvor den rørførte kanal anlægges nord hhv. syd for det nuværende
planlagte tracé indebærer hydrauliske ulemper for kanalen, gener for trafikken samt bl.a.
udfordringer i forhold til hhv. Microsofts byggeri og Letbanen, og vil afstedkomme udgifter som
anslås overslagsmæssigt til omkring 500.000,- kr.
Forvaltningen vil i forbindelse med den supplerende beskrivelse fra Lyngby-Taarbæk Forsyning
gøre opmærksom på at:
a) der siden er foretaget kronbeskæring/ kronepleje af poplerne
b) det ikke forekommer underbygget, at poplerne vil dø efter 20-25 år jf. Forsyningens punkt
2 (stynende landevejspopler lever betydeligt længere).
Lovgrundlag
Efter Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen beslutte at godkende det forelagte
planforslag. Før planen kan vedtages endeligt, skal forslaget have været i offentlig høring i
minimum otte uger i henhold til lov om planlægning § 24 stk. 3.
Efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, § 6 stk. 2 samt lov om miljøvurdering af planer og
programmer § 8 stk. 3 skal miljørapporten/VVM-redegørelsen sendes i høring i mindst otte
uger.
Økonomi
Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen.
Forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering, særligt vedrørende udlæg af fællessti og
brandvej jf. forslaget til lokalplan.
Forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, særligt vedrørende elementer om
kulturhistorie og bymiljø.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-3) Taget til efterretning.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. juni 2017
Ad 1-3) Taget til efterretning.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Bilag
•
•
•

Lokalplan 267 Fæstningskanalen inkl. VVM og SMV (13-06-2017)
Supplerende beskrivelse om popler
Høringsområde Lokalplan 267 for Fæstningskanalen
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Punkt 16
Forhøring - VVM-redegørelse for forlængelse af Firskovvej (Beslutning)
Resumé
I forbindelse med projekt om Firskovvejs forlængelse skal Lyngby-Taarbæk Kommune
gennemføre en VVM-proces. Denne omfatter i første omgang en forhøring, hvor kommunen
indkalder ideer og forslag til indholdet af den kommende VVM-redegørelse. Sagen omhandler
beslutning om at igangsætte forhøringen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der igangsættes en forhøring og en VVM-proces som anført nedenfor, og
2. der afholdes borgermøde i forhøringsperioden.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2017 at igangsætte udarbejdelse af nyt
lokalplanforslag, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Firskovvejs forlængelse. Af
hensyn til tidsplanen for anlægsarbejdet skal plangrundlaget og VVM-processen være afsluttet
inden den 1. april 2018.
Firskovvejs forlængelse er VVM-anmeldt i januar 2017 (bilag). På baggrund af en screening
(bilag) er der i maj 2017 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt (bilag).
VVM-proces
VVM-processen har 2 offentlige høringsfaser. Dels en forhøring af minimum 2 ugers varighed,
hvor borgere og andre interessenter har mulighed for at komme med ideer og forslag til VVMredegørelsens indhold. Dels en høring på minimum 8 uger af selve VVM-redegørelsen.
Efter behandling af høringssvar i forhøringsfasen, fastlægges VVM-redegørelsens indhold
(scoping), og VVM-redegørelsen udarbejdes. Efter høringen af denne og behandling af
høringssvar beslutter Kommunalbestyrelsen, om anlægget kan tillades. Afgørelse om at tillade
anlægget offentliggøres sammen med en VVM-tilladelse med de betingelser, der eventuelt er
knyttet til den. VVM-tilladelse må først meddeles, når det nødvendige plangrundlag er
gældende efter planloven.
Konkret foreslår forvaltningen, at VVM-processen for Firskovvejs forlængelse indledes med en
forhøring på 3 uger i august 2017, og at der i perioden afholdes et borgermøde. Forslag til
høringsfolder er udarbejdet (bilag). Efter forhøringen forelægges høringssvar til politisk
behandling sammen med forslag til VVM-redegørelsens indhold.
Lovgrundlag
Planloven og VVM-bekendtgørelsen.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 12. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Dorete Dandanell (F) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
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Bilag
•
•
•
•

VVM-anmeldelse
VVM-screening
VVM-afgørelse
Udkast til høringsfolder
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Punkt 17
Brug af Kastanievej til loppemarked (Beslutning)
Resumé
Det foreslås, at der kan etableres loppemarked på Kastanjevej, og at forvaltningen indgår
aftale herom.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der indgås aftale med Virum-Sorgenfri Håndboldklub om
loppemarked på Kastanjevej på nedenstående vilkår.
Sagsfremstilling
Loppemarkedet på Kanalvej flyttede i forbindelse med byudviklingen i området. Siden har
loppemarkedet haft forskellige placeringer, bl.a. i en periode på Kastanievej frem til og med
2015 og siden på DTU. Virum-Sorgenfri Håndboldklub har den 22. maj 2017 anmodet
loppemarkedet om brug af Kastanievej (bilag), og forvaltningen indstiller, at de kan anvende
pladsen indtil aktiviteter for ledningsomlægninger og anlæg af Letbanen igangsættes.
På Kanalvej har loppemarkedet tidligere haft mulighed for parkering og opsætning af 82
stande. På Kastanjevej er der alene mulighed for 50 stande uden parkering.
Sag vedr. placering af loppemarkedet har været behandlet af Teknik og Miljøudvalget den 11.
oktober 2010 (bilag) og senest den 18. februar 2014. Seneste kontrakt vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Vejloven og Kommunalfuldmagten, og under forudsætning af Politiets godkendelse.
Økonomi
Tidligere har loppemarkedet betalt den samme pris for Kastanjevej, som man betalte for
Kanalvej (90.000 kr.).
Henset til kommunens løbende udgifter på lignende pladser, sættes afgiften til 2.337 kr./gang
svarende til brugsafgiften for Lyngby Torv (takstblad 2017). Brug af pladsen på søndage fra 1.
maj til 1. oktober (brugsperioden) vil samlet give en årlig afgift på ca. 50.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Anbefalet at taksten ændres pr. 1. juli 2017.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2017 anbefalet.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 31. maj 2017 godkendt, idet taksten for depositum på
Kastanievej fastsættes på niveau med depositum på Ulrikkenborg Plads.
Bilag
•
•
•

Anmodning fra Virum Sorgenfri Håndboldklub
Lyngby Loppemarked
Kontrakt underskrevet af LTK

52

Punkt 18
Årlig redegørelse for magtanvendelse (Orientering)
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal årligt have forelagt en beretning om anvendelse af magt over for
voksne. På den baggrund forelægges ”Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under
Center for Sundhed og Omsorg” til orientering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ”Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for
Sundhed og Omsorg” tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Af ”Redegørelse om magtanvendelse over for voksne under Center for Sundhed og Omsorg” af
18. april 2017 (bilag) fremgår det, at der i 2016 i alt var 67 indberetninger og ansøgninger
fordelt på 17 borgere. 16 af borgerne bor på kommunens plejecentre, og en borger bor på et
plejecenter i Gentofte Kommune.
Antallet af sager varierer fra år til år. Antallet af indberetninger/ansøgninger var 14 i året
2013, 354 i året 2014 og 62 i 2015. Det høje tal i 2014 skyldes blandt andet 210
indberetninger om brug af alarmbrik i løbet af syv måneder hos en enkelt borger.
I redegørelsen beskrives, hvorledes personale og ledelse løbende arbejder med området, og
hvorledes information om reglerne sikres formidlet. I 2016-2017 er der yderligere fokus på
området på baggrund af et stort kompetenceudviklingsforløb på demensområdet for personalet
i Center for Sundhed og Omsorg. Kompetenceudviklingen er en del af den vedtagne
handleplan for demensområdet.
Kompetenceudviklingen kvalificerer bl.a. medarbejderne til at arbejde "personcentreret" og til
at kunne udarbejde og arbejde efter pædagogiske handleplaner, som dels tager udgangspunkt
i borgerens demenssygdom og dels tager udgangspunkt i hvorledes borgerens grundlæggende
psykologiske behov tilgodeses. Den pædagogiske handleplan giver en handleanvisning på en
målrettet pædagogisk indsats, således at borgeren bliver mere tryg og rolig ved at deltage og
modtage støtte og hjælp til fx personlig hygiejne. Borgerens tegn på mistrivsel ved fx en
urolig, udadreagerende, højtråbende adfærd kan mindskes ved en sådan indsats - og
magtanvendelse derved undgås.
Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.
Lovgrundlag
I henhold til Serviceloven, lovbekendtgørelse nr 1140 af 29/08/2016, § 14, stk.2 skal der
forelægges en årlig beretning for Kommunalbestyrelsen om magtanvendelse og andre indgreb
i selvbestemmelsesretten over for voksne.
Økonomi
Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017
Taget til efterretning.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Bilag
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Notat, brug af magtanvendelse 2016
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Punkt 19
Renovering af Rådhuset- Placering af funktioner på Rådhuset og anden lokation
(Beslutning)
Resumé
Renoveringen af Rådhuset og Jernbanepladsen 22 er i designfasen, og som element i denne
fase er udarbejdet et rumprogram. Rumprogrammet beskriver bl.a. de forskellige typer af
funktioner i administrationen og disses krav til de fysiske rammer, herunder borgerrettede
faciliteter, samtale- og møderum o.l. Rumprogrammet omfatter forskellige scenarier for hvilke
centre og funktioner, der placeres på rådhuset, samt scenariernes konsekvenser for antallet af
arbejdspladser, der kan etableres på Rådhuset. Med afsæt i rumprogrammet skal der træffes
beslutning om hvilke centre/funktioner, der skal placeres på Rådhuset og hvilke, der skal
placeres på anden nærtliggende lokation.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. rumprogrammet tages til efterretning
2. der findes en placering til Center for Arbejdsmarked på en lokation så tæt på Rådhuset
som muligt (scenarie 4 i rumprogrammet)
3. processen med at finde lokaler til Center for Arbejdsmarked påbegyndes, således at
centrets nuværende lokaler kan bruges til genhusning i renoveringsperioden.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen traf den 20. juni 2016 principbeslutning om renovering af Rådhuset,
herunder de overordnede rammer for projektet, og den 24. november 2016 godkendte
Kommunalbestyrelsen projektplan samt anlægsbevilling til projektets opstart.
Projektplanen omfatter fire faser: Afklaringsfase, designfase, leverancefase og driftsfase.
Projektet er nu i designfasen, og som en del af denne har projektgruppen fået udarbejdet et
rumprogram, jf. bilag "Rumprogram 10. maj 2017". Programmet er udarbejdet af
arkitektfirmaet JJ2W, som har gennemført en analyse af administrationens arbejdsfunktioner,
faciliteter til politiske møder, rumbehov, nærhedskriterier til borgere samt for centre og
afdelinger imellem. Analysen bygger bl.a. på interviews med alle centre om deres opgaver,
funktioner og eventuelle særlige behov i forhold til de fysiske rammer for opgaveløsningen.
Grundlæggende forudsætninger for rumprogrammet
Afsættet for rumprogrammet er de politisk godkendte formål og mål med rådhusprojektet, jf.
sag behandlet i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016, samt følgende 8 principper:
·
Rådhuset skal zoneopdeles i Borgerzone, Medarbejderzone, Gæste- og mødezone samt
Fælleszone
·
Ikke alle medarbejdere kan sidde på Rådhuset
·
Alle ledere og medarbejdere sidder i åbne kontorer
·
Rådhuset og J22 skal rumme plads til ca. 400 ansatte
·
Alle centre skal involveres og høres
·
Ledelsen skal gå forrest
·
Teknologi skal understøtte den aktivitetsbaserede arbejdsplads
·
Husets arkitektur – huset er fortsat byens arkitektoniske vartegn
Processen bag rumprogrammet
Rumprogrammet sammenfatter projektets rammesætning, brugernes informationer om
arbejdsfunktioner mv., arkitektfirmaets observationer og en analyse af krav til de fysiske
rammer for opgaveløsningen. Rumprogrammet er således et vigtigt grundlag i det videre
arbejde i projektet.
Rumprogrammet er blevet til i en brugerinvolverende proces primo 2017, som startede med
fastlæggelse af de overordnede rammer i projektets styregruppe og kommunens
koncernledelse og i det tværgående administrative MED-udvalg. Dernæst er de ansattes behov
og ønsker kortlagt via interviews med medarbejderrepræsentanter og ledere i alle centre.
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Arkitektfirmaet JJ2W har bearbejdet de indsamlede data, analyseret på og opstillet krav til de
fysiske rammer (rum), dvs. at pladsbehov, særlige funktioner og en zoneopdeling af Rådhuset
er beskrevet.
Administrativt Tværgående MED har drøftet rumprogrammet på 2 møder i løbet af processen
og har den 28. april 2017 afgivet høringssvar vedlagt i bilag "Referat af møde i Tværgående
administrative MED-udvalg, den 28. april 2017". Det tværgående administrative MED-udvalg
tilslutter sig anbefalingen af scenarie 4.
Fire scenarier for placering af funktioner/centre på det renoverede rådhus hhv. på en anden
nærtliggende lokation.
I rumprogrammet er der opstillet fire scenarier for placering af forskellige funktioner/centre på
henholdsvis Rådhuset/J22 og anden lokation. Skemaet herunder viser de foreslåede
placeringer.
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Rådhus/J22 - 310
arbejdspladser:
Center for
Arbejdsmarked,
Borgerservice, Center
for Sundhed og
Omsorg, Center for
Social indsats, Center
for Uddannelse og
Pædagogik,
Direktion, Center for
Politik, Kultur og
Strategi, Juridisk
afdeling

Rådhus/J22 – 358
arbejdspladser:
Center for Sundhed
og Omsorg, Center
for Social Indsats,
Center for
Uddannelse og
Pædagogik, Center
for Borgerservice og
Digitalisering, Center
for Økonomi og
Personale, Direktion,
Center for Politik,
Kultur og Strategi,
Center for Miljø og
Plan, Juridisk afdeling

Anden lokation – 216
arbejdspladser:
Center for Miljø og
Plan, IT-afdelingen
incl. helpdesk,
Kontrolgruppen,
Center for Arealer og
Ejendomme, Udbud
og Indkøb,
Ejendomskontoret og
Center for Økonomi
og Personale.

Anden lokation - 168
arbejdspladser:
Center for
Arbejdsmarked,
Udbud & Indkøb,
Ejendoms-kontoret,
Center for Arealer og
Ejendomme

Rådhus/J22 - 362
arbejdspladser:
Center for
Borgerservice og
Digitalisering, Center
for Økonomi og
Personale, Direktion,
Center for Politik,
Kultur og Strategi,
Center for Arealer og
Ejendomme, Center for
Miljø og Plan,
Ejendomskontorret,
Juridisk afdeling,
Center for Social
Indsats og Center for
Uddannelse og
Pædagogik
Anden lokation - 164
arbejdspladser:
Center for
Arbejdsmarked, Center
for Sundhed og
Omsorg, Udbud og
Indkøb

Fordele: Al
borgerbetjening på
Rådhuset, central
placering til off.
transport.

Fordele: Rådhuset
kan indrettes mere
generisk, Udbud og
Indkøb,
Ejendomskontoret og
Center for Arealer og

Fordele: Rådhuset kan
indrettes mere
generisk, Center for
Sundhed og Omsorg
kan evt. placeres
sammen med et
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Scenarie 4 anbefalet
Rådhus/J22 - 418
arbejdspladser:
Alle centre undtagen
Center for
Arbejdsmarked og
enkelte andre
funktioner

Anden lokation 108
arbejdspladser:
Center for
Arbejdsmarked,
samt enkelte endnu
ikke besluttede
funktioner

Fordele: Flest mulige
ansatte på Rådhuset,
mest fleksibel
indretning af
Rådhuset.

Ulemper: Færre
pladser på Rådhuset,
spildtid/ventetid,
fordi medarbejdere
udenfor Rådhuset
skal gå til Rådhuset
og betjene
borgere.Flere centre
deles. Dårligere
mulighed for en
hensigtsmæssig
indretning for Center
for Arbejdsmarked
pga. rådhusets
arkitektur.

Ejendomme kan med
fordel ligge sammen
på anden lokation.
Ulemper: Adskillelse
af jobcenter og
borgerservice, Center
for Arealer og
Ejendomme får også
afstand til centrale
samarbejdsparter.

plejecenter.

Ulemper: Adskillelse af
jobcenter og
borgerservice, Center
for Sundhed og
Omsorg og Udbud og
Indkøb får afstand til
centrale
samarbejdsparter.

Ulemper: Der er
behov for placering
af et mindre antal
medarbejdere på
anden lokation
udover Center for
Arbejdsmarked.

Scenarierne afspejler, at administrationens opgaver og funktioner er mangeartede, og dermed
er der behov for forskellige løsninger ift. indretningen af arbejdspladserne. Nogle
indretningsbehov er generiske, dvs. behov som de fleste ansatte har som grundstamme for at
kunne udføre deres kerneopgave. Det kunne fx være en arbejdsplads med skrivebord og ITudstyr. Andre indretningsbehov er særlige som eksempelvis behov for rum til personlig
betjening af borgere, serverrum, kantine o.a.
Antallet af arbejdspladser på Rådhuset er størst i scenarie 4, ligesom dette scenarie giver de
bedste muligheder for at indrette Rådhuset så generisk og fleksibelt som muligt. Det skyldes
især, at Center for Arbejdsmarkeds særlige behov for mange samtalerum løses ved at placere
dette center et andet sted end Rådhuset. Endvidere vil Center for Arbejdsmarkeds behov for
funktionelle lokaler ikke fuldt ud kunne tilgodeses på Rådhuset. Derfor giver det bedst mening
at finde en alternativ placering til Center for Arbejdsmarked som anbefalet i scenarie 4.
Da Rådhuset kan rumme ca. 400 arbejdspladser, vil der med de nuværende antal funktioner
og ansatte være behov for at finde alternativ placering til andre funktioner udover Center for
Arbejdsmarked. I efteråret 2019 forventer forvaltningen at have et godkendt
myndighedsprojekt for Rådhusprojektet, som vil vise hvor mange arbejdspladser, der præcist
er plads til. Herefter kan der tages endelig stilling til om og evt. hvilke funktioner, der, ud over
Center for Arbejdsmarked, skal være på anden lokation.
Forvaltningen foreslår, at der allerede nu igangsættes en proces for at finde nye permanente
lokaler til Center for Arbejdsmarked med indflytning, før rådhusrenoveringens byggeproces
begyndes. Dette vil mindske udgifter til at genhuse rådhusets ansatte, da hovedparten af de
ansatte hermed kan genhuses på Toftebæksvej 12 (T12) og Toftebæksvej 8, hvor fx IT,
møderum, kantine og lignende facilieteter allerede er etableret. Samtidig giver det mulighed
for at samle de borgerrettede funktioner i T12 i den periode, hvor renoveringen af Rådhuset
finder sted.
Lovgrundlag
Projektet er foruden kommunalfuldmagtsreglerne i særdeleshed underlagt udbudsreglerne,
fredningsbestemmelser, Arbejdsmiljøloven mv.
Økonomi
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Der er afsat i alt 226,4 mio. kr. til det samlede projekt i budgettet, og rumprogrammet har
ikke afledte virkninger på dette. Den detaljerede projektøkonomi revideres og tilpasses i takt
med projektets udvikling og præcisering, men holdes indenfor den samlede budgetramme.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Imod stemte V(1), idet V ønsker en billigere løsning.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Imod stemte: V (4), idet V ønsker en billigere løsning.
Birgitte Hannibal (UP) og Ø (1) undlod at stemme.
Bilag
•
•

Rumprogram Lyngby Taarbæk Kommune
Referat møde i Tværgående administrative MED-udvalg
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Punkt 20
Status på ansøgning om konkret frikommuneforsøg på det somatiske akutområde
(Orientering)
Resumé
Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner (4K) blev den 10. oktober 2016
godkendt som frikommunenetværk af det daværende Social- og Indenrigsministerium.
Frikommunenetværket har herefter mulighed for at ansøge om forsøgshjemler, dvs. midlertidig
fritagelse eller ændring af gældende lovgivning, i tre runder, hhv. den 1. december 2016, 1.
maj 2017 og 1. november 2017. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2016 en
konkret ansøgning om forsøgshjemler til at udvikle en tværkommunal
akutfunktion. Ansøgningen blev ikke imødekommet første gang, idet ministeriet den 1. februar
2017 bad om nærmere afklaring til anden ansøgningsrunde med frist den 1. maj 2017.
Ansøgningen er herefter blevet revidereret i samarbejde med de relevante fagministerier. Den
reviderede ansøgning blev sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28 april 2017.
Status for frikommunenetværket og ansøgningen af 28. april 2017 forelægges til orientering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Frikommunenetværkets formål er at etablere en fælles kommunal akutfunktion i tæt
samarbejde med Region Hovedstaden, de alment praktiserende læger og så vidt muligt de fem
øvrige kommuner fra Planområde Midt i hovedstadsregionen (Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev
og Rødovre – sammen med 4K benævnt 9K).
De forsøgshjemler, der er ansøgt om, skal bruges til at etablere en driftssikker tværkommunal
akutfunktion, der skal kunne levere ydelser til borgere i alle fire kommuner uanset borgerens
bopælskommune. Borgerne bliver henvist til akutfunktionen fra almen praksis, hospital, 1813,
samt øvrige kommunale funktioner som f.eks. midlertidige pladser og plejecentre.
Den første ansøgning indeholdt ønsker til tre forsøgshjemler i forhold til:
• Styrelsesloven
• Autorisationsloven (udvidelse af sygeplejerskernes virksomhedsområde)
• Lægemiddelloven (opbevaring og medtagelse af medicin).
Efter dialog med de relevante fagministerier blev anden ansøgning ændret, således at der
ansøges om forsøgshjemler i:
• Sundhedsloven
• Lægemiddelloven.
Sundheds- og Ældreministeriet afviste at give forsøgshjemmel til at udvide sygeplejerskernes
nuværende beføjelser i henhold til Autorisationsloven.
Den reviderede ansøgning indsendt 1. maj 2017 omfatter ansøgning om forsøgshjemler efter:
1. Sundhedsloven § 138
At få hjemmel til at etablere en tværkommunal akutfunktion, hvor sygeplejerskerne kan
visitere sygeplejeydelser til henviste borgere uanset borgernes bopælskommune.
2. Lægemiddelloven § 39
At få hjemmel til, at sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion får mulighed for at
medbringe medicin ved besøg hos borgeren og mulighed for at opbevare medicin, som ikke er
knyttet til et cpr.nr i den kommunale akutfunktion. Ønsker til de specifikke præparater fremgår
af bilag (medicinoversigt). Medicinen gives kun til borgeren efter ordination fra en læge.
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Den reviderede ansøgning om konkrete forsøgshjemler vurderes at ligge inden for rammerne
af den oprindelige ansøgning. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Indholdsmæssigt kommer den fælles akutfunktion til at ligge inden for rammerne af
Sundhedsstyrelsens krav til alle kommuner på nær, at frikommunenetværket får lov til at
opbevare og medbringe udvalgte præparater. De ansøgte forsøgshjemler giver desuden
mulighed for at etablere en akutfunktion på tværs af fire kommuner med et stort
borgerunderlag, der muliggør at man fagligt kan oparbejde en større kapacitet, tiltrække bedre
sygeplejersker og få en kritisk masse i forhold til at dække akutte tilstande om natten.
Den videre proces
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i løbet af juni måned sende udkast til lovforslag om
frikommunenetværk i høring. Det endelige lovforslag behandles i Folketinget i oktober med
ikrafttræden den 1. januar 2018. Den 10. august 2017 afholdes et politisk dialogmøde om
frikommunenetværket, hvor regionsrådsformanden for Region Hovedstaden, borgmestrene fra
de fire kommuner samt formænd og næstformænd for de ansvarlige kommunale fagudvalg er
inviteret.
Lovgrundlag
Sundhedsloven § 138 og lægemiddelloven § 39.
Økonomi
Der er med nærværende sag ikke taget stilling til dimensionering og organisering af en
kommende fælles akutfunktion. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom til politisk
godkendelse i august 2017 på baggrund af et fælles tværkommunalt analysearbejde.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017
Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Bilag
•
•

Revideret medicinliste
Ansøgning
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Punkt 21
Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen foreslår i nærværende sag hvilke bygninger og hvor mange 5. spor, der indgår i
projektet ”Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen", som blev godkendt på
Kommunalbestyrelsens møde i april 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. følgende bygninger og arealer indgår i projektet: Engelsborgskolens bygninger og
arealer (skole- som fritids), Engelsborghallen og udearealer samt musikskolens bygning
Center 1, Gl. Bagsværdvej 34
2. der skabes plads til i alt én ekstra 0. klasser (og 5. spors klasser) på Engelsborgsskolen
fra skolestart 2017/18 samt plads til det eksisterende 5. spor på 4. årgang.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 i sagen om Beslutning om
klassedannelsen i et fælles distrikt 2017/18, at der etableres en ekstra 0. klasse på
Engelsborgskolen 2017/18.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. april 2017 i sagen om Forslag om ændret rækkefølge
af projekter i planen for arealoptimering og genopretning, blandt andet at forvaltningen
udarbejder et idéoplæg som løsningsforslag til placering af de ekstra klasser. Idéoplæggene vil
blive præsenteret politisk i foråret 2018.
Konkret betyder beslutningerne følgende for skolen:
Der er vil være i alt to 5. spor på Engelsborgsskolen (bilag).
• en ekstra 0. klasse starter op i 2017/18: Der oprettes en ekstra 0. klasse og dermed et
5. spor på et ekstra klassetrin i skoleåret 2017/18. Denne klasse vil gå ud af 9. klasse i
juni 2027
• i forvejen har den 4. spors Engelsborgskole et 5. spor på 4. klassetrin. Skolen vurderer,
at der vil være mangel på lokaler til dette ekstra klassetrin i udskolingen.
Lederne af Engelsborgskolen og Musikskolen er en del af styregruppen for projektet.
Skoleledere og udvalgte repræsentanter er involveret i udarbejdelsen af løsningsforslagene.
Rammen for projektet er søgt afgrænset, så det er tydeligt, hvad slutresultatet skal være.
Målene med projektet er:
• skolen udbygges til at rumme to 5. spor i en afgrænset årrække
• skolen rummer den nødvendige lokalekapacitet til faglokaler, klasselokaler og
fritidstilbud
• Musikskolen Center 1 er fremover fortsat en del af Engelsborgskolen, men Musikskolens
bygninger indtænkes i de samlede indplaceringsmuligheder af aktiviteterne i projektet
• kapacitetsudvidelsen af skolen skal være af sådan en grad, at skolen fremover også i
videst mulig omfang er en fysisk samlet skole.
Følgende bygninger er med i projektet:
Forvaltningen forslår, at følgende bygninger er med i projektet (bilag):
• Musikskolens bygning Gl. Bagsværdvej 34. Bygningen forslås at indgå som en del af
projektet, da bygningen ligger geografisk tæt på skolen (100 meter) og lige ved siden
af skolens SFO
• Engelsborghallen, herunder tilhørende udearealer samt skolens fritidsklub. Hal og
fritidsklub indtænkes, da Engelsborghallens matrikel ikke fuld udbygget, og der er
derfor planmæssigt mulighed for eventuelt nybyggeri
• alle skolens nuværende bygninger, da de er en naturlig del af projektet.
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Som en del af den indledende fase af projektet er forvaltningen ved at få udarbejdet en
analyse, der beskriver hvordan, bygningerne bliver brugt af brugerne i dag, samt de
bygningsfysiske muligheder. Analysen vil resultere i 1-2 idéoplæg, der beskriver hvad der skal
til, for at skolen kan rumme to 5. spor. Skolens matrikel er i dag fuld udbygget, så der vil blive
set på alternative naturlige placeringsmuligheder for de ekstra skoleklasser.
Forvaltningen anbefaler, at Engelsborgskolen fra skoleåret 2017/18 ikke får tildelt et yderligere
mer-optag af 0. klasser og yderligere 5. spor. Det vil betyde, at Engelsborgskolen fra år 2027
vil blive en ren 4. spors skole. Skolebestyrelsen, skoleledelsen og forvaltningen vurderer
således samstemmende, at skolens generelle størrelse og den deraf afledte organisering og
pædagogik taler for en skole med højst 4 spor.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Der er givet en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til placering af én ekstra 0. klasse alene for
skoleåret 2017/18 og envidere en anlægsbevilling 2 mio. kr. til den indledende
kapacitetsanalyse og idéoplæg. Begge bevillinger er finansieret af puljen til ”Genopretning af
kommunale ejendomme via arealoptimering”. I puljen resterer 16,95 mio. kr. af det
oprindelige budget på 70 mio. kr.
Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat et rådighedsbeløb til projektet, udover de bevilget
1,35 mio. kr til 0. klassen i skoleåret 2017/18. I foråret 2018 præsenteres 1-2 idéforslag til
placering af de ekstra klasser på skolen, her vil de blive belyst hvilken økonomi der er
nødvendig for at løse opgaven samt konsekvenserne herfor. Desuden vil der blive præsenteret
forslag til tilkøbsmuligheder til idéforslagene som vil skabe mer-værdi for brugerne på den
lange bane.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 1. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Bilag
•
•
•

Situationsplan Engelsborgskolen
Tidsplan placering af ekstra klasser på Engelsborgskolen
Meroptag af 0. klasser i et skoleår
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Punkt 22
Genbevilling af midler til lydanlæg, uddybning (Beslutning)
Resumé
Økonomiudvalget behandlede 4. maj 2017 forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget om køb af
lydanlæg/udstyr til afvikling af kulturelle aktiviteter, herunder særligt koncerter, i kommunen
og besluttede en yderligere kvalificering af forslaget. Forvaltningen forelægger en uddybning af
forslaget, herunder lydanlæggets anvendelsesmuligheder, økonomi samt logistik.
Forvaltningen foreslår en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. til indkøb at et lydanlæg
finansieret af mindreforbrug på arrangementskontoen i 2016, der kan understøtte afvikling af
koncerter i de kommende år.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der træffes endelig beslutning om at give en tillægsbevilling på
400.000 kr. i 2017 til aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt til erhvervelse af lydanlæg og
andet teknisk udstyr, der kan understøtte arrangementer på tværs af kommunen.
Sagsfremstilling
Til brug for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen "Koncertuge" den 27. april 2017
blev udarbejdet notat om omkostninger i forbindelse med afvikling af koncerter på lokationer
uden sceneteknisk udstyr (bilag) samt notat om ensemblers og musikforeningers planlagte
koncerter på lokationer uden sceneteknisk udstyr (bilag). Forvaltningen har efterfølgende
sammen med fagfolk med koncertfaglig ekspertise drøftet sagen og anbefaler, at der indkøbes
et fleksibelt lydanlæg, såfremt målet er at understøtte den tekniske afvikling af koncerter mv. i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Et fleksibelt lydanlæg kan både anvendes til store koncerter med
et publikumsantal på op til 3.000 samt til mindre og mere intime koncerter. Samtidigt er det
muligt at anskaffe et lydanlæg, der er anvendeligt for alle musikgenrer samt til brug for
almindelig konferencelyd, og som er af anerkendt professionel kvalitet. Endelig er anlægget
mobilt og kan opstilles både indendørs og udendørs, men kan - hvis man senere ønsker det installeres fast i en koncertsal. Dermed kan anlægget anvendes til både koncerter og til andre
aktiviteter og arrangementer såsom fx konferencer, prisuddelinger samt arrangemeneter på
Torvet eller Sophienholm. Forvaltningen har indhentet tilbud på et lydanlæg af den karakter til
en samlet pris på ca. 390.000 kr.
Forvaltningen har ligeledes været i dialog med idrætsområdet om deres behov for lydteknisk
udstyr i forbindelse med arrangementer og konferencer. Idrætsområdet anslår at kunne have
behov for et professionelt anlæg ca. 4 - 5 gange årligt, mens kulturområdet anslår at have
behov for lydudstyr ca. 5-7 gange årligt.
Udgiften til leje og opsætning af lydudstyr pr. arrangement/koncert er ca. 16.000 kr., jf. notat
(bilag). Disse fordeler sig med 12.000 kr. for leje af selve udstyret og 4.000 kr. for opstilling af
udstyret. Al opstilling og nedtagning af teknisk udstyr skal foretages af professionelt uddannet
fagpersonale, uanset om udstyret er ejet eller lejet, hvorfor denne udgift altid skal medregnes.
Ved køb af eget lydteknisk udstyr vil der pr. arrangement være en besparelse på 12.000 kr.,
idet udgifter til opstillling og nedtagning af udstyr fortsat skal medregnes. Disse anslås at være
4.000 kr. Ved mindre arrangementer og koncerter, som kræver et mindre anlæg, anslås
udgiften til leje af lydudstyr at være ca. 7.000 kr. Besparelsen ved at have et eget lydanlæg
anslås i den sammenhæng at være ca. 4.000 kr, idet der ligeledes forsat vil være udgifter til
opstilling og nedtagning.
Med udgangspunkt heri anslås det, at den årlige besparelse på idrætsområdet ved anvendelse
af eget indkøbt lydanlæg/udstyr til afholdelse af gennemsnitligt 4 arrangementer vil ligge på
(12.000 kr. x 3) +( 4.000 kr. x 1) ialt 40.000 kr. Den årlige besparelse på kulturområdet, i
koncertsammenhænge, ved brug af eget indkøbt lydanlæg/udstyr, anslås at være (12.000 kr.
x 5) +( 4.000 kr. x 2) ialt 68.000 kr. I alt formodes eget lydanlæg som minimum at kunne
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understøtte kommunens koncert- og arrangementsafvikling med ca. 108.000 kr. årligt. Hertil
kommer andre koncerter som i parken v/Sophienholm og på Torvet mv.
Indkøb af et lydanlæg til ca. 400.000 kr vil således, ved ovennævnte aktivitet, være indtjent
på knap 4 år. Lydanlægget forventes at have en levetid på op til 12 år.
Der vil løbende være udgifter til vedligehold og reparationer på indkøbt lydanlæg/udstyr. Det
er ikke muligt at estimere omfanget af vedligeholdelsesomkostningerne, hvorfor de ikke er
medtaget i ovenstående udregning. Dog kunne evt. lejeindtægt fra aktiviteter, hvortil lydanlæg
reserveres til reparationer og vedligehold.
Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for scenetekniske alternativer til investering
i lydanlæg/udstyr, så som investering i lysudstyr eller scene. Disse forslag kan ikke realiseres
indenfor den eksisterende ramme og anbefales derfor ikke. Det bemærkes i øvrigt, at
kommunen allerede i dag råder over et stort antal stole.
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen.
Økonomi
Idet der ikke kan peges på finansiering til indkøb af lydteknisk udstyr indenfor Kultur- og
Fritidsudvalgets egen ramme forelægges forslaget til Kommunalbestyrelsen med henblik på
beslutning om genbevilling af overskud fra 2016 arrangementskontoen svarende til en
tillægsbevilling på 400.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Anbefalet.
I (1) undlod at stemme.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Imod stemte: 2 (I (1) og Birgitte Hannibal (UP)).
Bilag
•
•

Notat, Planlagte koncerter, status 2017
Notat om professionel afvikling af koncerter
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Punkt 23
Ankestyrelsens afgørelse i sag om serviceaftale vedr. vinterbekæmpelse m.v. for
private grundejere (Beslutning)
Resumé
Ankestyrelsen har taget stilling til lovligheden i Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale til
private grundejere vedr. vintervedligeholdelse m.v. Ankestyrelsen konkluderer, at
serviceaftalen ikke er lovlig i henhold til Kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalbestyrelsen
skal tage stilling til, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver kommunen anledning til.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Ankestyrelsens udtalelse tages til efterretning, og at serviceaftalerne
bringes til ophør.
Sagsfremstilling
Spørgsmålet om lovligheden af Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale med private
grundejere vedr. vintervedligeholdelse m.v. er blevet vurderet af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen
konkluderer, at serviceaftalerne ikke kan anses for lovlig efter Kommunalfuldmagtsreglerne.
Ankestyrelsen anmoder Kommunalbestyrelsen om at tages stilling til sagen.
Forvaltningen foreslår, at Ankestyrelsens afgørelse tages til efterretning, og at de pågældende
serviceaftaler bringes til ophør.
Lovgrundlag
Kommunalfuldsmagtsreglerne.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser vil blive afdækket nærmere, og håndteres i forbindelse med 2.
anslået regnskab.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.
Bilag
•

Ankestyrelsen
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Punkt 24
Valg til Seniorrådet (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med fastlæggelsen af en ny vedtægt for
Seniorrådet, at det førstkommende valg til rådet afvikles senest medio september 2017.
Seniorrådet ønsker imidlertid afholdelse af valget på et senere tidspunkt.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at henvendelsen fra Seniorrådet behandles.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. april 2017 en ny vedtægt for Seniorrådet. Lovkravet
om nyvalg til rådet mindst hvert fjerde år er afspejlet i vedtægtens § 5, hvoraf bl.a. også
fremgår, at "Valget afvikles som brevstemmevalg eller fremmødevalg efter Seniorrådets
ønske. Tidspunkt og tilrettelæggelse m.v. fastsættes af forvaltningen … ."
Desuagtet besluttede Kommunalbestyrelsen samtidigt den 6. april 2017, at "… førstkommende
Seniorrådsvalg afvikles senest medio september 2017."
Seniorrådet behandlede den nye vedtægt den 21. april 2017 og besluttede i den forbindelse at
ønske gennemført brevstemmevalg (om muligt ved benyttelse af NemID). Samtidigt
besluttede Seniorrådet - på trods af Kommunalbestyrelsens fastlæggelse af tidspunkt - at
ønske valget gennemført i uge 41, d.v.s. godt og vel primo oktober måned.
Seniorrådet kontaktede på den baggrund forvaltningen med de nævnte ønsker, idet
forvaltningen dels tog ønsket om brevstemmevalg til efterretning, dels oplyste, at spørgsmålet
om et ændret valgtidspunkt ville skulle forelægges Kommunalbestyrelsen på baggrund af en
skriftlig henvendelse.
Forvaltningen har herefter modtaget henvendelse af 29. maj 2017 (bilag).
Det bemærkes, at forvaltningen undersøger muligheden for at kunne gennemføre
brevstemmevalget gennem benyttelse af NemID. Såfremt det måtte kunne lade sig gøre rent
teknisk er det imidlertid foreløbigt uafklaret, om det tidsmæssigt vil kunne nås i denne
omgang, dels uafklaret hvad omkostningerne herved vil være.
I givet fald vil forvaltningen som alternativ benytte udsendelse af brev med
brevstemmemateriale via E-Boks og således, at stemmesedlen skal være afleveret inden en
given dato til Borgerservice for at komme i betragtning - det vil sige i principielt samme
løsning, som blev benyttet i 2009; nu blot udsendelse ad elektronisk vej.
Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Økonomi
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Seniorrådets anmodning imødekommet.
Bilag
•

KMB protokollat 2017-04-06 - sag 3 - Beslutning om vedtægtsændring for Seniorrådet
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•

Mail til KMB af 2017-05-29 vedr. seniorrådets vedtægter
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Punkt 25
Ny repræsentant i tværkommunalt Veteranråd (Beslutning)
Resumé
Forslag om ændring af Kommunalbestyrelsens repræsentant i Det tværkommunale
Veteranråd.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ønske om ændret repræsentation i Det tværkommunale Veteranråd
godkendes.
Sagsfremstilling
Anne Jeremiassen (I) er udpeget som kommunens repræsentant i Det tværkommunale
Veteranråd mellem Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø Kommune. Anne Jeremiassen ønsker
at udtræde af rådet. Det foreslås, at Karsten Lomholt (C) indtræder i Veteranrådet.
Lovgrundlag
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. maj 2017
Anbefalet.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
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Punkt 26
Bevillingsnævn – udpegning af nyt medlem
Resumé
3F ønsker nyt medlem til Bevillingsnævnet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger Tom Elnes Christensen som medlem
af Bevillingsnævnet i stedet for Rasmus Kruse.
Sagsfremstilling
Bevillingsnævnets medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde.
Nævnet tager stilling til ansøgninger om alkoholbevillinger.
Forvaltningen har modtaget henvendelse fra 3F, som ønsker at indstille Tom Elnes Christensen
som nyt medlem af nævnet i stedet for Rasmus Kruse.
Lovgrundlag
Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 3 er det kommunalbestyrelsen, der nedsætter et
bevillingsnævn til at træffe afgørelser om tilladelser og fornyelser af alkoholbevillinger.
Økonomi
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.

69

Punkt 27
Novozymes Learningcenter (Orientering)
Resumé
Forvaltningen orienterer om det naturvidenskabelige læringslaboratorium "LIFE", som Novo
Nordisk Fonden planlægger at etablere med bygningsmæssig base i Lyngby, bygget på
Novozymes grund.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Novo Nordisk Fondens bestyrelse har i marts 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en plan
for etableringen af et læringslaboratorium kaldet LIFE.
LIFE er tænkt som et nationalt læringslaboratorium og vil bestå af tre elementer:
• Et læringscenter i Lyngby, bygget på Novozymes’ grund
• Mobile lærings-laboratorier, der kører rundt i hele landet
• En digital platform
Visionen med LIFE er at få flere børn og unge til at styrke deres viden og interesse for
naturvidenskab på en måde, så det også får flere til at søge ind på de naturvidenskabelige fag
og studieretninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Kernen i LIFE er at udvikle en serie af casepakker, som på en fascinerende måde formidler,
hvordan naturvidenskab bruges i praksis. Casepakkerne laves i samarbejde med danske
virksomheder, som dermed formidler, hvordan de hver dag bruger naturvidenskab og konkret
omdanner viden og forskning til noget, der kan forbedre vores velfærd, liv og samfund.
Skolerne i Lyngby-Taarbæk vil få en særlig adgang og samarbejde med LIFE, idet kommunens
skoler bl.a. vil indgå som testskoler for de undervisningsforløb, der skal udvikles.
Frem til foråret 2018 vil fonden udarbejde en konkret plan for etableringen af LIFE. Dermed er
den endelige beslutning omkring etableringen af LIFE ikke truffet endnu, men den ventes
forelagt fondens bestyrelse i foråret 2018. Skulle Novo Nordisk Fondens bestyrelse beslutte
ikke at gå videre med projektet, vil Novozymes stadig etablere det læringscenter, som hele
tiden har været planlagt.
Lovgrundlag
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
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Punkt 28
Anmodningssag om borgerdrevne forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Dorete Dandanell og Hanne Agersnap (F) har i mail af 6. juni 2017, anmodet om at følgende
sag optaget på Kommunalbestyrelsens dagsorden:
1. at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i
Kommunalbestyrelsen
2. at forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der
vægter brugervenlighed højt
3. at det kræver, hvad der svarer til et mandat i kommunalbestyrelsen i form af
underskrifter/tilkendegivelser fra Lyngby-Taarbæk borgere, at få et forslag drøftet i
kommunalbestyrelsen
4. at ordningen træder i kraft pr. 1. august 2017.
Kommunalbestyrelsen har igennem flere år diskuteret muligheden for at øge borgerinddragelse
i Lyngby-Taarbæk. SF foreslår, inspireret af beslutninger fra Rødovre og Albertslund
Kommuner, at borgene får initiativret i forhold til at rejse forslag over for
kommunalbestyrelsen. SF ser et sådan tiltag som en god mulighed for borgerne til at rejse
emner, som måske ellers ikke lige har en politisk bevågenhed.
Vi forestiller os ikke, at ordningen kan eller skal anvendes til at (gen)optage emner, som
kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om inden for de seneste 12 måneder.
Rødovre Kommunes forvaltnings vurdering af en sådan ordning:
”Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag
direkte til drøftelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag
skal derfor formelt stilles af et medlem af Kommunalbestyrelsen. Da borgmesteren er ansvarlig
for den politiske dagsorden, vil det være en hensigtsmæssig administrativ praksis, at det er
borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslag. Herved opnås desuden en
ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.
Kommunalbestyrelsen har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på
stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til
det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.
Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og §
11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning,
medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid
bero på en konkret vurdering.
Forvaltningen forbeholder sig desuden retten til at afvise forslag med injurierende indhold og
forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.
Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst
af forvaltningen, inden den forelægges udvalget.
Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal
der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed
højest. En sikker løsning indebærer typisk brug af NemID, hvor der er en høj garanti for, at en
borger der tilkendegiver sin stemme til et lokalt borgerdrevet forslag, rent faktisk er
Rødovreborger. Ulempen er, at sikre løsninger ofte opleves som mere besværlige løsninger,
hvilket kan fungere som en barriere for, at borgere aktivt tager stilling. Der findes flere digitale
løsninger med vægt på brugervenlighed, men hvor der ikke er samme garanti for, at den der
tilkendegiver sin stemme, er Rødovreborger. Her vil det i stedet være muligt at lave
stikprøvekontrol.
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Forvaltningen anbefaler, at der vælges en løsning med vægt på brugervenlighed, således det
bliver nemt for borgerne at engagere sig i det lokale demokrati. Det vurderes desuden, at
risikoen for at snyd vil have konsekvenser for, hvorvidt et forslag kan blive politisk drøftet eller
ej, er relativt lille. Derudover vil systematisk snyd med underskrifter med stor sandsynlighed
blive opdaget.”
Ovenstående er kopieret fra Rødovre Kommunes behandling af spørgsmålet.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
A foreslog følgende: Forvaltningen udarbejder oplæg til en mere aktiv involvering og dialog
med borgerne, herunder mulige nye dialogformer, høringer og model for borgerdrevne forslag
for den nye Kommunalbestyrelse.
Forslaget blev vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse.

72

Punkt 29
Anmodningssag om Tilbud til unge (Beslutning)
Sagsfremstilling
Søren P. Rasmussen anmodet om at følgende sag optages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden:
Tilbud til de unge
Ø og V er meget optaget af, at de unge har et trygt og godt ungdomsliv fyldt med glæder og
samvær med venner. For at sikre et godt alternativ i forhold til de debatter der har kørt i
forhold til stoffer og alkohol, ønsker vi, at der udvikles tilbud til de unge i samarbejde med
ungerådet og ungdomsuddannelserne. Denne sag skal sætte fokus på det, vi kan gøre som
kommune, og samtidig respektere at politiet også skal løfte deres ansvar i forhold til de
udfordringer, der er.
Det kunne være en styrkelse af ungdomsklubberne eller som Cafe Birken i Birkerød, hvor de
unge selv driver en cafe.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og
Fritidsudvalget.
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Punkt 30
Lukket punkt, Ejendomssag
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1-4 godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Ad 1-4) Anbefalet.
V (1) tog forbehold, idet V har en række yderligere spørgsmål til sagen.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Økonomiudvalgets protokollat af 13. juni 2017 godkendt.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
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Punkt 31
Lukket punkt, Kulturpris 2017

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at modtager af Kulturprisen 2017 besluttes.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 27. april 2017
Sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning.
Supplerende sagsfremstilling
Retningslinjerne for Kulturfonden er vedlagt (bilag).
Kultur- og Fritidsudvalget, den 1. juni 2017
Da udvalget ikke har en enig anbefaling, videresendes sagen til Kommunalbestyrelsen.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Indstillingen godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 32
Lukket punkt, Genforelæggelse - Ejendomssag

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1-3 godkendes.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 25. april 2017
Udsat.
Byplanudvalget, den 26. april 2017
Udsat under henvisning til Social- og Sundhedsudvalgets protokol, sag nr. 12.
Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017
Anbefalet at sagen afventer ny Kommunalbestyrelse, da behovet ikke er presserende.
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Anbefalet at sagen afventer ny Kommunalbestyrelse, da behovet ikke er presserende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Social- og Sundhedsudvalgets protokollat af 31. maj 2017 anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 33
Lukket punkt, Uddannelse

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 30. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
V (4) stemte imod.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 34
Lukket punkt, Ejendomssag
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.

Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 30. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 35
Lukket punkt, Ejendomssag
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 36
Lukket punkt, Pilotprojekt
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 37
Lukket punkt, Ejendomssag

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 og 2 godkendes.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Oversendt til Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 38
Lukket punkt, Ejendomssag
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 39
Lukket punkt, Aftale
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at tillæg 1 anvendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Den udarbejdede tillægsaftale af 22. juni 2017 godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 40
Lukket punkt, Licitation
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 41
Lukket punkt, Licitation af trafikprojekter
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 g 2 godkendes.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Drøftet og videresendt til Økonomiudvalget. Der udarbejdes økonomisk notat til
nærmere belysning af sagen. Sagen lukkes.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Supplerende indstillingspunk 1-4) anbefalet.
V (1) tog forbehold.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Supplerende indstillingspunkt 1-4) godkendt.
V (4) undlod at stemme.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 42
Lukket punkt, Licitation
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 og 2 godkendes.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1-2) Drøftet og videresendt til Økonomiudvalget. Der udarbejdes økonomisk notat til
nærmere belysning af sagen. Sagen lukkes.
Jørn Moos (V) og Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 13. juni 2017
Supplerende indstillingspunkter 1-2) anbefalet, idet der indledes dialog om alternative
løsninger.
Imod stemte V (1)
Mette Hoff (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Supplerende indstillingspunkt 1-2) godkendt.
V (4) stemte imod.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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Punkt 43
Lukket punkt, Arealsalg
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at punkt 1 - 2 godkendes.
Beslutning
Byplanudvalget, den 31. maj 2017
Ad 1) Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Ad 1-3) Økonomiudvalgets protokollat af 8. juni 2017 godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

87

Punkt 44
Lukket punkt, Salg af areal

Indstilling
Forvaltningen foreslår at indstillingen godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 8. juni 2017
Anbefalet.
Imod stemte V (1).
Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2017
Godkendt.
Imod stemte V (4)
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
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