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Punkt 1
3. anslået regnskab 2017 (Beslutning)
Resumé
Økonomiudvalget behandlede den 16. november 2017 redegørelse om 3. anslået regnskab
2017, og sendte redegørelsen til fagudvalgenes behandling den 5.-7. december 2017. I
nærværende sag sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets
behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 21. december 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i 2017 svarende til den bilagte redegørelse
vedr. 3. anslået regnskab 2017
2. de samtidigt angivne ændringer for budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet
3. driftsbevillingerne justeres svarende til de tekniske bevillingsoverførsler mellem
aktivitetsområderne
4. anlægsbevillinger justeres, jf. (bilag), så disse afspejler konsekvenserne af 3. anslået
regnskab
5. der tages stilling til håndtering af det forventede merforbrug på serviceudgifter (4,9
mio.kr.) i 2017 på Børne- og Ungdomsudvalgets område
6. initiativerne i sag om prioritering af mindreforbrug på ældreområrdet (jf. KMB 2.
november 2017) finansieres af dels 1,6 mio.kr. af reserveret mindreforbrug under
Træning og Omsorg i 3. anslået regnskab og dels 1,5 mio.kr. af overskud ved salg af
ejendom (jf. KMB 5. oktober 2017)
7. de af fagudvalgenes anbefalinger i forbindelse med 3. anslået regnskab godkendes,
dvs. at
• der på aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik gives dispensation fra
overførselsreglerne fra 2017 til 2018 for to selvejende institutioner Børnehuset
Prinsessehøj og Børnehuset Grønnehøj
• der på aktivitetsområde Fritid, kultur og idræt budgetomplaceres 70.000 kr. fra
folkeoplysningsområdet i 2017 til kulturområdet i 2018 med henblik på
finansiering af tilskud til Det Flydende Teater
• der på aktivitetsområde Erhverv og beskæftigelse bevilges 100.000 kr. af det
forventede mindreforbrug i 2017 til kompetenceudvikling vedrørende unge med
autisme under aktivitetsområde Administration
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet 3. anslået regnskab pr. 30. september 2017, jf. (bilag) 3. anslået
regnskab 2017 ("Bogen"), som samlet set viser en forbedring på -21,9 mio. kr. Når der
korrigeres for overførsler til 2018, ses en samlet reel forbedring på -12,7 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget.
Det forbedrede resultat er skævt fordelt mellem service- og ikke-serviceudgifter på driften,
idet mindreforbruget primært kan henføres til beskæftigelsesområdet. På
serviceudgiftsområderne Udsatte børn og Handicappede forventes merforbrug.
A. 3. anslået regnskab 2017
Samlet set forventes pr. 30. september 2017 et mindreforbrug på -21,9 mio. kr. som er
sammensat som anført i tabel 1.
Tabel 1: afvigelse i forhold til korrigeret budget 2017
Mio. kr.
Drift
Anlæg
Ejendomssalg
Renter og Finansiering
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2017
-6,6
-18,9
2,2
1,6

Balanceforskydninger
Samlet konsekvens
Note: - = forbedring / + = forværring

-0,1
-21,9

Overførsler (af mindreforbrug) til 2018 forventes at udgøre -24,8 mio. kr. på drift og -48,9
mio. kr. på anlæg, samt 4,8 mio. kr. på ejendomssalg. Der er dog i budgettet allerede forudsat
overførsler til 2018 på 40 mio. kr. på driften, som nu nedskrives med -24,8 mio. kr., samt 30
mio. kr. på anlæg, hvor der nu forventes yderligere -18,9 mio. kr. i overførsler.
Den reelle forbedring udgør herefter samlet set -12,7 mio. kr., hvoraf -6,6 mio. kr. vedrører
driften, -2,5 mio. kr. vedrører ejendomssalg, og -3,5 vedrører renter, finansiering og
finansforskydninger, jf. hovedoversigten på side 4 i (bilag).
Driftsvirksomheden:
På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -31,5 mio. kr., hvoraf et
mindreforbug på -24,8 mio. kr. overføres til 2018. Den reelle forbedring forventes dermed at
udgøre et mindreforbrug på -6,6 mio. kr. og er primært sammensat af følgende:
• Beskæftigelse, mindreforbrug på -13,0 mio. kr. som vedrører tilbud til udlændinge,
aktivering og sygedagpenge samt seniorjob (ikke-serviceudgifter).
• Skoler og klubber, mindreforbrug på -1,1 mio. kr. som er sammensat af et
mindreforbrug på skoler og SFO samt et merforbrug på klubberne
• Beredskab, puljer og kommunale ejendomme, mindreforbrug på -2,5 mio. kr., hvoraf et
mindreforbrug på -2,1 mio. kr. vedrører grundskyld på kommunale ejendomme som
modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på kommunens skatteindtægter.
• Udsatte børn, merforbrug på 6,0 mio. kr. som primært vedrører en stigning i
anbringelser (opholdssteder) og dagbehandling i forbindelse med specialundervisning.
• Handicappede og social indsats, merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende alkohol- og
misbrugsbehandling samt herberg.
• Kommunale ejendomme, merforbrug på 2,5 mio. kr. i forbindelse med fraflytning af
Kulturhuset.
Serviceudgifter i 2017:
I forhold til overholdelse af servicerammen, forventes med 3. anslået regnskab en
overskridelse af servicerammen med 52,6 mio. kr. hvilket er stort set på samme niveau som
ved 2. anslået regnskab. Dog må der forventes yderligere overførsler ved regnskab 2017 og
formentlig ca. 15-20 mio. kr. mere.
Anlægsvirksomheden:
Den samlede anlægsportefølje for 2017 udgør 200,4 mio.kr. (inkl. ejendomskøb). En
gennemgang af anlægsporteføljen viser, at der er anlægsforskydninger fra 2017 til 2018-21 på
48,9 mio. kr., svarende til 18,9 mio. kr. mere end forventet, idet der allerede er taget højde
for en forventet overførsel på 30 mio. kr. til 2018. Anlægsoverførslerne kan primært henføres
til etablering af omsorgsboliger på Chr. X.’s Allé 95 (14 mio. kr.), trafikale foranstaltninger (14
mio. kr.), Lindegårdsskolen (5 mio. kr.), LAR-løsning på Stadion (4 mio. kr.), Kommunale
ejendomme (5 mio. kr.).
Ejendomssalg:
Budgettet for ejendomssalg er på 6,4 mio. kr. Der forventes en samlet mindreindtægt på 2,2
mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. vedrører overførsel til 2018 og efterfølgende år, så der er tale om
en reel forbedring på -2,5 mio.kr. som stammer fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.
Renter og finansiering:
Der forventes en samlet forværring på 1,6 mio. kr. på renter og finansiering. Forværringen kan
primært henføres til en mindreindtægt fra ejendomsskatter, men som dog delvist modsvares
af en forbedring inden for kommunale ejendomme.
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Balanceforskydninger:
Der forventes en forbedring på -5,1 mio. kr. som kan henføres til dels færre udgifter til
Letbanen (forskydning i periodiseringen af finansielle udgifter til tilkøb), dels mindreudgifter til
”pensionistlån”.
Likviditet:
I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2017 på 300,4 mio. kr. I forhold til
det korrigerede budget 2017 (278,2 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 22,2 mio. kr.
Eventuelle yderligere overførsler end de p.t. indregnede vil betyde en højere kassebeholdning
ultimo 2017.
B. Konsekvenser for budgetårene 2018-21
De samlede konsekvenser for 2018-21 er opgjort og anført i tabel 2 herunder. Merudgiften i
2018-21 finansieres af overførsler fra 2017 og dermed en forbedret kassebeholdning primo
2018.
Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 20182021:
Mio. kr.
2018
2019
2020
2021
Drift
19,3
-0,3
-1,1
-2,3
Anlæg
12,7
3,2
2,2
-0,3
Ejendomssalg
-4,1
1,9
-2,9
-0,6
Renter og finansiering
2,3
2,3
2,3
2,3
Balanceforskydninger
0,3
-3,3
-2,0
Samlet konsekvens
30,5
3,8
-1,5
-0,9
Note: - = forbedring / + = forværring
C. Merforbrug 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 iværksætte
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.
I 3. anslået regnskab forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. når der korrigeres for
ovenstående undtagelser. I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal der således
iværksættes kompenserende besparelser på følgende udvalgsområder:
·
4,9 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende merforbrug på Udsatte børn
(merforbruget er nedbragt med 1,1 mio. kr. fra mindreforbruget på skoleområdet)
·
1,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget vedrørende aktivitetsområde Handicappede
og social indsats.
De 1,5 mio.kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås finansieret af reserverede
midler på udvalgets område under Sundhed og Omsorg, jf. pkt. D nedenfor. Der tilbagestår
herefter alene merforbruget på 4,9 mio.kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.
Økonomiudvalget skal drøfte hvorvidt, at der skal gennemføres kompenserende besparelser i
henhold til de økonomiske styringsprincipper og ud fra hensynet til servicerammen, idet det
samlede forventede regnskab på tværs af områderne udviser et samlet reelt mindreforbrug på
-6,6 mio. kr. på driften.
D. Finansiering af initiativer på ældreområdet
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I sag om prioritering af mindreforbrug på ældreområdet, behandlet på Kommunalbestyrelsens
møde d. 2. november 2017, er der besluttet en række initiativer idet beslutning om
finansiering afventer forelæggelsen af 3. anslået regnskab:
• Reserve til udmøntning i 2018 efter at ældreanalysens resultater foreligger: 1,900 mio.
kr.
• Ansættelse af en pårørendevejleder på 30 timer ugentligt i en to-årig projektstilling
(2018 og 2019): 0,770 mio.kr.
• Videreførsel af højskolesamarbejde på plejecentrene, evt. samtidig med afholdelse af
ældreugen, 2018: 350.000 kr.,
3. anslået regnskab 2017 er udarbejdet samtidig med, at ovenstående initiativer har været
drøftet i de politiske udvalg. I grundlaget for 3. anslået regnskab er der derfor reserveret i alt
ca. 3,1 mio.kr. under Sundhed og Omsorg som følge af forventet mindreforbrug på kørsler,
samtaleterapi og sygebesøg, færdigbehandlede samt ledsagelse af borgere +67 år – med
henvisning til at der pågår en politisk behandling af en række initiativer, som tænkes
finansieret af mindreforbruget.
Imidlertid viser 3. anslået regnskab, jf. ovenfor under pkt. C., at der er et samlet merforbrug i
2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område på ca. 1,5 mio. kr. I lyset af
Kommunalbestyrelsens beslutning 2. november 2017 foreslår forvaltningen derfor, at de 1,5
mio.kr. finansieres af det ellers reserverede mindreforbrug på de nævnte områder under
Træning og Omsorg. Det efterlader 1,6 mio.kr. til finansiering af de nye prioriterede initiativer
på ældreområdet. Det resterende finansieringsbehov på ca. 1,5 mio.kr. til de nye initiativer
foreslås finansieret af merindtægten ved salg af ejendom i oktober 2017 (lukket sag på KMB 5.
oktober 2017).
E. Fagudvalgenes behandling:
Økonomiudvalget besluttede den 16. november 2017 at tage 3. anslået regnskab 2017 til
efterretning og at 3. anslået regnskab 2017 sendes til behandling i fagudvalgene på møderne
5.-7. december, herunder at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter håndtering af et samlet
merforbrug på 4,9 mio. kr. på udvalgets område.
Fagudvalgene har protokolleret følgende:
Børne- og Ungdomsudvalget den 7. december 2017:
Øvrige Bemærkninger
De to selvejende institutioner Børnehuset Prinsessehøj og Børnehuset Grønnevej forventes at
komme ud af regnskab 2017 med et mindreforbrug på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,35 mio.
kr. hvilket overstiger overførselsgrænsen på 5 %. Institutionerne har anmodet om udvidet
overførselsadgang fra 2017 til 2018 til finansiering af specifikke bygningsforbedringer og
genhusningsudgifter. Forvaltningen foreslår, at der dispenseres fra overførselsreglerne.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
2. håndteringen af det forventede merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2017 på udvalgets område
drøftes
3. der gives dispensation fra overførselsreglerne for de to selvejende institutioner Børnehuset
Prinsessehøj og Børnehuset Grønnehøj.
Beslutning:
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Drøftet, idet udvalget ikke kan anvise modgående besparelser.
Ad 3) Anbefalet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2017:
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Øvrige bemærkninger:
Kultur- og Fritidsudvalget har den 9. november 2017 anbefalet, at et finansieringsbehov på
70.000 kr. vedrørende støtte til Det Flydende Teater håndteres ved 3. anslået regnskab 2017.
Økonomiudvalget har den 16. november 2017 ligeledes anbefalet, at merudgiften findes i
forbindelse med behandlingen af 3. anslået regnskab 2017. Ultimo oktober forventes et
mindreforbrug på folkeoplysningsområdet i størrelsesordenen -0,8 mio. kr., hvoraf -0,7 mio.
kr. kan overføres til 2018 efter de almindelige principper herfor. I lyset heraf foreslår
forvaltningen, at der budgetomplaceres 70.000 kr. fra folkeoplysningsudvalgets ramme i 2017
til kulturområdet i 2018 med henblik på finansiering af tilskud til Det Flydende Teater.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
2. der budgetomplaceres 70.000 fra folkeoplysningsområdet i 2017 til kulturområdet i 2018
med henblik på finansiering af tilskud til Det Flydende Teater.
Beslutning:
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Anbefalet.
Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2017:
Øvrige bemærkninger:
Ved forelæggelsen af 3. anslået regnskab indstillede Økonomiudvalget d. 16. november 2017,
at finansiere de tre initiativer jf. Kommunalbestyrelsen 2. november 2017, dels med -1,6 mio.
kr. af de reserverede midler på området, dels med -1,5 mio. kr. af overskud ved salg af
ejendom, jf. Kommunalbestyrelsen 5. oktober 2017. Der resterer dermed -1,5 mio. kr. af det
reserverede mindreforbrug, som kan indgå i håndteringen af merforbruget på 1,5 mio. kr. på
handicapområdet ved 3. anslået regnskab.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1.
redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
2.
merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område finansieres med -1,5 mio. kr. af et
tidligere reserveret mindreforbrug
Beslutning:
Ad 1) Taget til efterretning, idet udvalget henleder opmærksomheden på behov for særskilt
håndtering af forventede budgetudfordringer på handicapområdet fremadrettet.
Ad 2) Anbefalet.
Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
Anbefalet
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. december 2017:
Øvrige bemærkninger:
Med henvisning til protokol fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget af 10. oktober 2017
punkt 5, indstiller forvaltningen at 0,1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug bevilges til
kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med unge med autisme.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning
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2. der bevilges 0,1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 til
kompetenceudvikling vedrørende unge med autisme under aktivitetsområde
Administration
Beslutning:
Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Anbefalet, idet kompetenceudviklingen skal favne psykisk sårbare unge bredt.
Økonomiudvalget den 14. december 2017:
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 3. anslået regnskab 2017 tages til efterretning.
Beslutning:
(Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som nærværende sag)
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2017 fremgår af tabel 1 og 2 i
afsnit A og B ovenfor.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-7) Anbefalet.
Jan Kaspersen (C) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-7) Godkendt.
Bilag
•
•

3. ans.17 bogen 2017-10-26
Justering af anlægsbevillinger_3_anslået_regnskab17
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Punkt 2
Godkendelse af Principper for Økonomistyring
Resumé
Forvaltningen har foretaget en revidering af "Principper for Økonomistyring". Principperne er
de nærmere retningslinjer for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
Principperne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at "Principper for Økonomistyring" godkendes.
Sagsfremstilling
"Principper for Økonomistyring" er Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede regelsæt for
økonomistyring og regnskabsvæsen. Regelsættet er også den praktiske udmøntning af
styrelseslovens § 42, stk.7 om, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for
indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages
forskrifter vedrørende forretningsgange inden for kasse- og regnskabsvæsenet."
De fire overordnede emner som regelsættet omhandler er økonomistyring, budgetlægning,
budgetopfølgning og regnskab. Det er en blanding dels af styringsmæssige retningslinjer som
eksempelvis udvalgenes bevillingskompetencer og økonomiske administrative regelsæt som
eksempelvis bogføring og behandling af faktura.
"Principper for Økonomistyring" blev sidste gang behandlet i 2014. I forbindelse med
afslutningen af den igangværende valgperiode, har forvaltningen foretaget en revision af
kommunens "Principper for Økonomistyring". Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de nye
"Principper for Økonomistyring" er de gældende fra 1. januar 2018. Derudover håndteres
overførslerne i forbindelse med regnskab 2017 efter de nye regler.
Materialet består af et sammenhængende hoveddokument og dertilhørende 6 bilag, der
supplerer de enkelte kapitler. Som læsevejledning til det omfattende materiale, er nedenfor
oplistet de væsentligste ændringer. Der er i den øvrige del af materialet - herunder de bilag
som ikke er medtaget - kun foretaget redaktionelle ændringer.
Angående de mere styringsmæssige aspekter er der foretaget indholdsmæssige tilpasninger og
præciseringer i forhold til praksis og lovgivningen. De væsentligste indholdsmæssige
ændringer, vedrører hovedsageligt kapitel 3 i hoveddokumentet. Derudover bør særligt
fremhæves, at processen for anslået regnskab ændres således, at fagudvalgene behandler
opfølgningen først. Dette gøres med henblik på, at underbygge fagudvalgenes bevillingsansvar
og bidrage til fagudvalgenes samlede bevillingsoverholdelse. Slutteligt har revisionen medført
en række redaktionelle ændringer herunder nye afsnit, der uddyber specifikke områder.
Slutteligt er et par bilag, som enten behandles i anden sammenhæng, eller som havde form af
interne forretningsgange i forvaltningen, blevet fjernet.
Nedenfor er oplistet de væsentligste ændringer:
Bilag til regelsættet (Kapitel 2.2)
Bilag 2.2 "Bilagsoversigt med ansvarsfordeling" er blevet tilrettet i overestemmelse med de
aktuelle bilag til regelsættet.
Bevillinger og aktivitetsniveau (Kapitel 3.3)
Bevillingsniveauet angiver det niveau, som Kommunalbestyrelsen delegerer beslutningsansvar
til udvalgene.
Bevillingsniveauet er fortsat fastsat til udvalgsniveau, således at der er en bevilling pr. udvalg.
Det sikrer en sammenhæng i den politiske og økonomiske styring på fagområderne, og det
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giver udvalget handlemuligheder. Derudover er de enkelte bevillinger opdelt på
aktivitetsområder. Som noget nyt udgår opdelingen på delaktivitetsområder, der hovedsageligt
var en forvaltningsmæssig opdeling.
Revisionen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår følgende ændringer:
• Delaktivitetsområdet "Skoler og Klubber" og delaktivitetsområdet "Dagtilbud" ophøjes
til aktivitetsområder. Ændringen er en tilpasning til praksis.
• Trafik (udfører) flyttes fra aktivitetsområdet Trafik til Grønne områder og Kirkegårde,
som endvidere ændrer navn til Vej og Park fortsat under Teknik- og Miljøudvalget.
Dette medfører en tydeligere opdeling af myndighedsopgaverne og udføreropgaverne.
Derudover samles Arealdrifts samlede aktiviteter på et aktivitetsområde.
• Aktivitetsområdet ”Miljø og natur” ændrer navn til ”Klima, miljø og natur”. Klima og
klimasikring fylder mere end tidligere, så navnet vil være mere tidssvarende.
Nedenfor er oplistet ændringerne i forbindelse med styrelsesvedtægten:
• Erhvervsområdet flyttes fra Beskæftigelse- og Integrationsudvalget til Byplanudvalget.
Bevillingen placeres under administration.
• Den kommunale tandpleje og sundhedstjeneste flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget
til et selvstændigt aktivitetsområde under Børne- og Ungdomsudvalget. Herved vil den
kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste naturligt ses i
sammenhæng med 0-18 års området.
En oversigt over bevillingerne og aktivitetsområderne fremgår af Bilag 3.3.
Mål og rammestyring (Kapitel 3.4)
Som styringsprincip fastholdes mål og rammestyring. Det betyder, at udvalgene skal
gennemføre målsætningerne i budgettet på udvalgets område indenfor den afsatte
bevillingsramme. Det medfører, at udvalgene selv skal pege på modgående initiativer i
forbindelse med eventuelle bevillingsoverskridelser.
Bevillingsstyring (Kapitel 3.5)
Bevillingstyring dækker over hvilke budgetomplaceringer og omprioriteringer de enkelte udvalg
kan foretage. Kapitlet er blevet præciseret og tilpasset praksis. Alle udvalg, inklusiv
Økonomiudvalget, er underlagt følgende tre forudsætninger som skal overholdes inden de må
omplacere budget, eller for Økonomiudvalgets tilfælde give tillægsbevillinger:
•
•
•

Budgetomplaceringer må ikke være i strid med budgetaftalen mellem de politiske
partier og de politiske målsætninger.
Budgetomplaceringer må ikke anvendes til at igangsætte nye aktiviteter.
Budgetomplaceringer må ikke foretages, hvis de medfører, at en given ydelse ændres i
forhold til det politisk bestemte serviceniveau.

Derudover kan Økonomiudvalget give udgiftsneutrale tilllægsbevillinger i indeværende
regnskabsår, herunder tilllægsbevillinger, der vedrører andre fagudvalg, såfremt de er
anbefalet i de relevante fagudvalg. Bevillingerne kan alene være driftsbevillinger.
Andre bevillingsmæssige ændringer skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Overførsel mellem budgetårene (Kapitel 3.6)
Overførselsreglerne regulerer, hvor meget af bevillingen et udvalg kan overføre mellem to år.
Overførselsreglerne er blevet harmoniseret således, at hovedreglen er, at alle områder kan
overføre mindreforbrug på 5 pct. af budgettet. Der er tale om en ensartning på tværs af
aktivitetsområder, eksempelvis har omsorg og træning hidtil haft 2 pct. Undtaget er eksterne
midler, politisk afgrænsede projekter og det gebyrfinansierede område, hvor alt mindreforbrug
overføres. Alt merforbrug overføres.
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Anlægsbevillinger (Kapitel 3.7)
Anlægsbilaget behandles senere på en særskilt sag.
Anvisning (Kapitel 5.2)
Bilaget er nyt og viser en oversigt over de aktuelle beløbsgrænser i forbindelse med
fakturagodkendelse.
Økonomisk politik (Kapitel 6.3)
Den økonomiske politik fastsætter, hvilke pejlemærker budgettet skal lægges efter - herunder
kassebeholdning, investeringsniveau og effektiviseringer. Bilaget med den økonomiske politik
skal behandles af den nye Kommunalbestyrelse i den nye valgperiode.
Budgetopfølgning (Kapitel 7.1)
Processen for anslået regnskab ændres. Dette er en naturlig forlængelse af fagudvalgets
delegerede bevillingsansvar. I den nye proces udlades den første behandling af anslået
regnskab i Økonomiudvalget. Det betyder, at den politiske behandling starter i fagudvalgene,
hvor udvalgene forelægges anslået regnskab på egne fagområder. Dernæst behandler
Økonomiudvalget det samlede anslået regnskab for hele kommunen, der tillige samler op på
udvalgsbehandlingen. Sagen sendes herefter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Ændringen betyder, at Kommunalbestyrelsen får anslået regnskab til behandling tidligere end
det var tilfældes med den gamle proces.
Bogføringsproces og kontrol (Kapitel 12.1)
På nuværende tidspunkt behandles alle bogføringer af medarbejdere. Men i takt med, at der
komme nye digitale muligheder, vil være områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at
bogføringer foretages automatisk.
I bilag 12.1 åbnes der op for, at der kan foretages automatisk bogføring under forudsætning
af, at bilagskontrollen kan tilpasses på betryggende vis.
Modtagelse af gaver samt gaver til personalet og Retningslinjer for repræsentation (Kapitel
17.2 og 17.3)
Retningslinjerne for gaver og receptioner er blevet præciseret i bilagene.
"Principper for Økonomistyring" er fremsendt til revisionen. Revisionen har haft enkelte
præciseringer, som er blevet indarbejdet.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse herunder særligt kapitel 5 og Budget og Regnskabssystem for
kommuner.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
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Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•

Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune
Bilag 2.2 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling
Bilag 3.3 Bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder
Bilag 5.2 Beløbsgrænser for godkendelse af faktura
Bilag 12.1 Bogføring og bilagskontrol
Bilag 17.2 Regler for modtagelse af gaver
Bilag 17.3 Retningslinjer for repræsentation
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Punkt 3
Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af to puljer vedr. Fritid, Kultur og Idræt
(Beslutning)
Resumé
Der er i budgetaftalen 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP) afsat to puljer på
Kultur- og Fritidsudvalgets områder fra 2018. Der er afsat en pulje til Kultur/Fritid på 0,2 mio.
kr. årligt og en pulje til Idræt på 0,3 mio. kr. årligt. Prioritering og udmøntningen af de to
puljer drøftes.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af de i budgetaftalen 2018-21 afsatte puljer på
Kultur- og Fritidsområdet på 0,2 mio. kr. årligt og på Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt
drøftes.
Supplerende indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2018 til aktiviteter på Stadsarkivet
2. udmøntning af puljen til Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. udsættes.
Sagsfremstilling
Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. årligt til Kultur- og Fritidsområdet og en pulje på 0,3 mio.
kr. årligt til Idrætsområdet, jf. budgetaftalen 2018-21. Puljerne prioriteres konkret af Kulturog Fritidsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Udmøntningen af puljerne er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen vedtager
budgettet den 9. oktober 2017 i overensstemmelse med den indgåede Budgetaftale 2018-21
af 18. september 2017 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP), jf. bilag.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Økonomi
Økonomien afholdes inden for rammerne af budgetaftalen 2018-21.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017
Besluttet at udmøntning af puljen på Idrætsområdet på 0,3 mio. kr. årligt udsættes til
behandling på udvalgsmødet i december.
Besluttet, at forvaltningen i forhold til udmøntning af puljen på Kultur- og Fritidsområdet på
0,2 mio. kr. i 2018 kommer med forslag til nye aktiviteter/tiltag i regi af Stadsarkivet,
herunder for eksempel udbyggede formidlingstilbud.
Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).
Supplerende sagsfremstilling
I forlængelse af beslutningen på Kultur- og Fritidsudvalget den 12. oktober 2017 forelægges
forslag til nye aktiviteter på Stadsarkivet, som udmønter puljen på i alt 0,2 mio. kr. på kulturog fritidsområdet i 2018 (bilag). Forslaget rummer tre formidlingstilbud til voksne og børn, og
bygger på samarbejde med både borgere i udvikling af udstillingerne, med skoleområdet i
udvikling af materialer og formidling målrettet skoleelever og børn.
Forslaget omfatter følgende aktviteter:
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•

•

•

Foråret 2018: Portrætudstilling på Frieboeshvile med klassiske portrætter (fotos og
malede), samt moderne portrætfotos, med tilknyttet skoleforløb og foredrag med
forskellige vinkler på portrætter: kunsthistorisk, kriminalhistorisk, lokalhistorisk mm. og
portrætfotoworkshop for børnefamilier i vinterferien. Budgettet er i alt 50.000 kr. til
materialer, PR, honorar til foredragsholdere, tekstforfattere og fernisering mm.
Efteråret 2018: Min skoletid - en klassisk lokalhistorisk udstilling om skolen før, nu og i
fremtiden, som giver indblik i kommuneskolernes historie og udvikling gennem tiden
med emner som ’madpakken’, ’svederen’ ’feature-grupper’ mv. Udstillingen rummer en
række aktiviteter, bl.a. workshops og undervisningsforløb for skoleelever og en
lokalhistorisk julekalender på de sociale medier. Budgettet er i alt 75.000 kr. til
materiale, plancher, PR og grafisk design, planlægning og billede- og tekstbearbejdning
samt fernisering, aktiviteter, udvikling og afholdelse af skoletilbud.
Efteråret 2018: Besættelsestiden med aktiviteter og skoletilbud, hvor de historiske spor
i kommunen - herunder mødesteder for modstandsfolk, Friboeshvile, hvor nazisten
Duckwitz boede og Taarbæk Havn, hvorfra jøder blev sejlet til Sverige - indgår som en
del af undervisningsmaterialet, samt byvandring med besættelsestiden som
omdrejningspunkt. Budgettet er i alt 75.000 kr. til honorar, materialer, PR og
udvikling/gennemførelse af undervisningstilbud og øvrige aktiviteter.

Forvaltningen foreslår at udmønte de 0,2 mio. kr., der er afsat til Kultur og Fritid til de tre
ovenstående initiativer på Friboeshvile i 2018.
Idet Økonomiudvalget den 26. oktober 2017 anbefalede at arbejde videre med at afdække
konsekvenser forbundet med at være en visionskommune, med henblik på at den nye
Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til spørgsmålet på et kvalificeret grundlag, forelægges
først oplæg til udmøntning af puljen på idrætsområdet på i alt 0,3 mio. kr. i 2018. Til
udvalgets orientering har forvaltningen indgået aftale om analysen af borgernes idræts- og
motionsvaner med Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Resultaterne fra analysen planlægges
forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i foråret 2018.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Ad 1) Anbefalet, idet orienteringen om den planlagte anvendelse tages til efterretning.
Ad 2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•

Budgetaftale 2018-21 mellem C, A, F, I, B og Birgitte Hannibal (UP)
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Punkt 4
Frigivelse af rådighedsbeløb til slidlagsopgaver i 2018 og 2019 (Beslutning)
Resumé
Med henblik på at kunne planlægge og udføre slidlagsarbejder (vej- og fortovsarbejder)
anmoder forvaltningen om frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudget til
slidlagsarbejder i 2018 og 2019.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gives anlægsbevilling til "Slidlag. Reetablering af veje" på 12.124.000 kr., som
finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019
2. Taarbæk Strandvej istandsættes i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning, når
forsyningens ledningsarbejde er færdigt.
Sagsfremstilling
Det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til "Slidlag. Reetablering af veje 2018" og
"Slidlag. Reetablering af veje 2019" udgør 6.112.000 kr. i hvert år, dvs. samlet 12.124.000 kr.
Midlerne bruges på større vedligeholdelsesarbejder af prioriterede offentlige veje (kørebaner,
cykelstier og fortove). Prioriteringslisten besluttes af forvaltningen efter en årligt afholdt
vejbesigtigelse, Vejdirektoratets hovedeftersyn af kommunale veje samt forvaltningens faglige
vurdering af vejenes tilstand. Prioriteringen af indstandsættelse af bestemte veje
offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom der sker en orientering af Teknik- og
Miljøudvalget herom.
Kommunen gør brug af asfaltoptionen indgået med Pankas A/S om asfaltslidlag i 2018 og
2019, jf. indgået kontraktgrundlag. Beslutningen om at gøre brug af asfaltoptionen blev truffet
af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 26. april 2017. Dette er årsagen til, at der allerede
nu søges frigivelse af rådighedsbeløb for de kommende 2 års opgaver.
Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, LyngbyTaarbæk Kommuens anlægsstyringsregler, kommunalfuldmagten.
Økonomi
Forslaget finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Slidlag. Reetablering af veje" med
6.112.000 kr. årligt i 2018-2019 svarende til en samlet anlægssum på 12.224.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
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Punkt 5
Frigivelse af anlægsbevilling til spildevandspumpe ved Frederiksdals Fribad
(Beslutning)
Resumé
I forbindelse med driften af Fribadet har det gennem årene vist sig, at spildevandsafledningen
ikke har tilstrækkelig kapacitet til at klare belastningen fra cafedriften. Det er derfor
nødvendigt at udskifte spildevandspumpe og etablere fedtudskiller, hvilket der er afsat
anlægsbudget til i budget 2018. Forvaltningen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløbet til ny
spildevandspumpe og fedtudskiller samt godkendelse af, at de indledende arbejder
igangsættes i 2017 for driftsmidler.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at
1. der gives en anlægsbevilling på 716.600 kr. i 2018 til ny spildevandspumpe og
fedtudskiller på Frederiksdal Fribad, som finansieres af det i 2018 afsatte
rådighedsbeløb på 716.600 kr. til "Spildevandspumpe og dræning langs bygning Frederiksdal Fribad"
2. merudgiften på 283.400 kr. finansieres af driftsbevilling til bygningsvedligeholdelse i
2017.
Sagsfremstilling
Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 blev afsat en anlægssum i 2018 til renovering af
spildevandspumpe og fedtudskiller ved Frederiksdals Fribad. For at få arbejdet udført, inden
sæsonen starter på Fribadet 1. maj 2018, søges pengene frigivet.
Baggrunden for renoveringen af spildevandspumpen og fedtudskilleren er, at det eksisterende
anlæg gennem gennem årene er blevet utidsvarende. Det kan ikke længere klare den
belastning, der er fra brugen af ejendommen på Fribadet, hvilket gennem årene har medført
forøgede driftsudgifter på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. årligt. De forøgede driftsudgifter
er primært gået til spuling og rensning af afløbssystemet.
Det har i 2015 været undersøgt, hvorledes en renovering kunne gennemføres, men på
daværende tidspunkt var der ikke budget til at gennemføre en sådan renovering.
Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt LyngbyTaarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.
Økonomi
Forvaltningen har nu indhentet konkrete tilbud på gennemførelsen af arbejdet. Det samlede
projekt vil ifølge indhentede overslag beløbe sig til ca. 1 mio. kr., hvilket er over det afsatte
rådighedsbeløb på 716.600 kr. (2018 prisniveau). En del af den samlede udgifter omfatter
udgifter til forarbejder, herunder indkøb af teknisk udstyr, der er en forudsætning for
igansæting af selve anlægsarbejdet. Forarbejderne forudsættes gennemført i 2017.
Forvaltningen foreslår, at merudgifterne på 283.400 kr. finansieres af afsatte driftsmidler til
bygningsvedligehold i 2017.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
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Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
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Punkt 6
Frigivelse af anlægsmidler vedr. parkerings- og trafiksikkerhed (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2018 til parkerings- og
trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling til parkerings- og
trafiksikkerhedsmæssige tiltag finansieret af et rådighedsbeløb på 2.034.000 kr. i 2018.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen tildelte på møde den 12. maj 2016 (sag nr. 10) et permanent
rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. til opprioritering af parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige
tiltag.
Af budgetbogen 2017-2020 fremgår, at midlerne skal tilgodese opprioritering og
gennemførelse af myndighedsmæssige krav til opretning, ændring og nedtagning af skilte,
beskæringsopgaver ved skilte samt opstregning af parkeringsbåse, handicappladser,
parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader/-linjer samt generelt til at imødegå trafiksikkerhed
på det kommunale vejnet. Der vil samtidig forekomme konsulent- eller
administrationsomkostninger. Tiltag angående skiltning og optegning er ligeledes også alene
på kommunale veje.
Der er nu og i de kommende år en betydelig administrativ trafiksikkerhedsmæssig indsats i
forbindelse med fjernvarmeudrulning og andre forsyningsindsatser såvel tilsynsmæssigt som i
forhold til godkendelse af skilteplaner, gravearbejder og trafiksikkerhed. Hertil skal anvendes
midler til aflønning af en medarbejder.
Forvaltningen foreslår desuden at der afsættes ca. 50.000 kr. til umiddelbar trafiksikring af
krydset ved Ermelundsvej/Klampenborgvej, jf. anden sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde,
samt 200.000 kr. til status/evaluering af Hjortekær/Klampenborgvej, herunder set i lyset af
evt. tiltag på lidt længere sigt i krydset Ermelundsvej/Klampenborgvej. De resterende tiltag
anvendes på opstregning af handicappladser, parkeringsbaner, cykelbaner, spærreflader, opog nedtagning af skilte, beskæringsopgaver i trafiksikkerhedsøjemed mv.
Lovgrundlag
I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje
i en stand, som trafikkens art og størrelse.
Økonomi
I 2018 er der afsat anlægsmidler for 2.034.000 kr. til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige
tiltag.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
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Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 7
Firskovvej vejprojekt - frigivelse af midler (Beslutning)
Resumé
Da Transport-, Bygnings- og Boligministeren har ønsket at granske letbaneprojektets økonomi
før den endelige ejerkredsbeslutning om igangsætning af projektet, er tidsplanen udskudt 2-3
måneder. Det medfører, at der er behov for yderligere midler for at sikre fremdriften i
projektering samt udarbejdelse af plandokumenter til vejprojektet for forlængelse af Firskovvej
til Jægersborgvej, således at vejen kan ibrugtages under anlæg af letbanen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der gives en bevilling på 1 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af udarbejdelse af
plandokumenter og projektering af Firskovvejs forlængelse til Jægersborgvej og en
tilsvarende indtægtsbevilling i 2018,
2. Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer, at hvis letbaneprojektet standses, hæfter
kommunen for de beløb, som er forbrugt i forbindelse med indstillingspunkt 1.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at bevilge 2 mio. kr. til igangsætning af
foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en tilsvarende
indtægtsbevilling i 2018. Forlængelsen af Firskovvej er en forudsætning for gennemførelsen af
Letbanen, hvor en delstrækning af Klampenborgvej lukkes for biltrafik. Det vil være
hensigtsmæssigt, at Firskovvej kan ibrugtages, når veje lukkes i Lyngby centrum i takt med,
at anlægsprojektet for letbanen igangsættes.
Da Transport-, Bygnings- og Boligministeren har ønsket at granske letbaneprojektes økonomi,
er ejerbeslutningen udskudt 2-3 måneder. Der er derfor opstået et behov for frigivelse af
yderligere midler for at sikre fremdriften i detailprojektering samt udarbejdelsen af
plandokumenter til vejprojektet for forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Forlængelsen
af Firskovvej vil have stor betydnig for den lokale trafikafvikling i Lyngby, og der er derfor
opnået enighed med Hovedstadens Letbanen omkring igangsætning af de forberedende
arbejder.
De tidligere bevilgede 2 mio kr. er anvendt til følgende aktiviteter:
• Skitseprojekt inkl. anlægsoverslag for forlængelse af Firskovvej (vedtaget i
Kommunalbestyrelsen 2. november 2017)
• Alternative forslag til placering af lokalvej til bl.a. Stenrødgård
• Opmåling af arealerne til detailprojektering
• Jordboringer til analyse af jordbundsforhold inkl. forurening
• Miniscreening af bygninger, der skal nedrives
• Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg samt miljøvurdering af disse
• Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM)
• Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan
For at sikre fremdriften i projektet ønskes detailprojekteringen og udarbejdelsen af
udbudsmateriale til entreprenører opstartet efter nytår. Plandokumenterne forventes forelagt
politisk i januar 2018. Herefter skal de i offentlig høring 8 uger (februar-april) Dermed bliver
de endeligt vedtaget i juni 2018, hvor forvaltningen også forventer at kunne forelægge
anlægsprisen på baggrund af entreprenørudbuddet. Det forventes, at der kan være
anlægsopstart på forlængelsen af Firskovvej juli 2018 og anlægsperioden forventes af vare 6-7
måneder.
Lovgrundlag
Anlægsloven for letbanen.
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Økonomi
Forlængelsen af Firskovvej er en del af letbaneprojektet og finansieres af den
anlægsbesparelse den nye linjeføring fra Kanalvej til DTU har skabt i projektet. Midlerne til
finansiering af forlængelsen af Firskovvej er derfor først til rådighed, når ejerkredsen endelig
giver tilsagn i 1. kvartal 2018.
Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor selv forestå udlæg til de indledende udgifter i
forbindelse med forlængelsen af Firskovvej mod, at det bliver refunderet af projektet, hvis
ejerkredsen godkender hele projektet. Ejerkredsens godkendelse af letbaneprojektet er udsat
til 1. kvartal 2018. For at sikre fremdrift i projekteringen og udarbejdelse af plandokumenter
for Firskovvejs forlængelse er det estimeret, at der skal suppleres med en bevilling på 1 mio.
kr. i 2018 som modregnes med en tilsvarende indtægtsbevilling fra Hovedstadens Letbane i
2018. Dermed er bevillingen udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Forvaltningen estimerer, at der samlet og maksimalet kan blive forbrugt 3 mio kr. til
forarbejdet med forlængelsen af Firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune hæfter for disse
udgifter, hvis ejerkredsen skulle beslutte at standse letbaneprojektet i 1. kvartal 2018.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
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Punkt 8
Takstændringer 2018 (Beslutning)
Resumé
Ved behandling af takstbladet i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev det ikke
noteret, at der er differentieret takst for en del af den forældrefinansierede frokostordning i
dagtilbud. Forvaltningen fremlægger derfor redaktionel takstændringer til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ændringerne til takstbladet til budget 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
I Lyngby-Taarbæk Kommune har fire dagtilbud en forældrefinansieret frokostordning. To
dagtilbud har model A (gammel frokostordning), og to andre dagtilbud har model B (ny
frokostordning).
Model B har samme takst for vuggestue- og børnehavebørn på 723 kr. pr. måned i 2018.
Model A har derimod differentieret takst pr. måned på 578 kr. for vuggestuebørn og 625 kr.
for børnehavebørn. Taksten betales i 11 terminer om året.
Af takstbladet til budget 2018 fremgår det ikke, at der er en diffentieret takst for model A for
henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, hvilket er en redaktionel fejl. Der er i 2017
opkrævet differentierede takster for madordningerne, så ændringen er alene en redaktionel
korrektion. Takstbladet er vedlagt (bilag).
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•

Takstoversigt
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Punkt 9
Takster for vand og spildevand 2018 (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende de takster, som Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt
takster for vand og spildevand for 2018 til godkendelse. Forvaltningen vurderer, at taksterne
ligger indenfor de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender takster for 2018.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt træffe afgørelse om at godkende de takster, som
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S fastsætter for vand og spildevand jf. vandforsyningsloven og
betalingsloven.
Taksterne for 2018 fremgår af
Kr/m3
Vandafgift
Statsafgift (grøn afgift)
Drikkevandsbidrag (Statslig
afgift)
Vandafledningsafgift
Moms
Samlet vandafgift mm. pr. m3
inkl.
moms

nedenstående tabel:
2016
2017
12,92
11,64
5,86
5,86

2018
12,81
6,18

0,39

0,39

0,19

24,87
11,01

23,89
10,45

23,58
10,69

55,05

52,23

53,45

Vandafledningsafgifter for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår er
differentieret, som følge af trappemodellen. Ca. 90% af vandforbruget betales efter den
højeste vandafledningsafgift.
2016
2017
2018
Vandafledningsafgift
Spildevand A/S < 500
24,87
23,89
23,58
m3
ekskl. moms
Vandafledningsafgift
Spildevand A/S 50121,88
20,07
18,86
20.000
m3 ekskl. moms
Vandafledningsafgift
Spildevand A/S
15,91
12,42
9,43
>20.000 m3
ekskl. moms
Lyngby-Taarbæk Forsyning's revisor Ernst & Young har redegjort for legalitetskontrol af
taksterne. Revisoren vurderer: "at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand
A/S og Mølleåværket A/S fastsættelse af taksterne er i henhold til principperne i de
økonomiske rammer, og at taksten er korrekt fastsat."
Kommunen har til sagens behandling modtaget de nødvendige oplysninger, som omfatter
følgende:
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•
•
•
•
•
•
•

• beregningsgrundlag for taksterne
• regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte driftsog anlægsregnskaber
• budget for det eller de kommende år med særskilt drifts- og anlægsbudgetter
• en flerårig investeringsplan - indeholdede flere store projekter, som genetablering af
Fæstningskanalen, nyt vandværk mv.
• en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække
• begrundelse for uændret eller ændret takst
• Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme

Takstblad, driftsbudget, og investeringsbudget, samt årsregskab er vedlagt for LyngbyTaarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand, A/S og Mølleåværket A/S (bilag). Endvidere
er vedlagt notater fra Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor Ernst & Young om legalitetskontrol
af taksterne for 2018 for hhv. vand (bilag) og spildevand (bilag). Taksten for Mølleåværket er
indeholdt i vandafledningsafgiften, og der er foretaget separat kontrol af denne (bilag).
Ved godkendelse af taksterne foretager kommunen en legalitetskontrol. Kommunen påser ved
godkendelsen:
• at taksterne samlet set overholder, den af Forsyningssekretariatet udmeldte
økonomiske ramme
• at takstbladet er i overensstemmelse med godkendt regulativ og betalingsvedtægt
• at selskabet hviler i sig selv
• at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling forbrugerne imellem.
Taksten er omfattet af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek.nr.
1235 af 10-10-2016), herunder den totaløkonomiske benchmarking (bek's §6), som bl.a.
inkluderer årlige effektiviseringskrav. Forsyningsekretariatet træffer afgørelse om
vandselskabets økonomiske ramme. I forbindelse med ny vandsektorlov giver overgangen
anledning til nogle korrektioner af Forsyningssekretariatet ramme i perioden 2016-2018 for de
enkelte selskaber.
Der er en mindre stigning af taksterne fra 2017 til 2018. Forsyningen har oplyst,• at der for
vand, spildevand og Mølleåværket opkræves til den økonomiske ramme på baggrund af, at
Lyngby-Taarbæk Forsyning i de kommende år skal gennemføre store investeringer i bl.a.
klimatilpasning, vandværk og Fæstningskanal mv. Da den økonomiske ramme er gældende for
flere år, vil der i det sidste år for den gældende ramme være en justering af taksten, således
at den fulde økonomiske ramme udfyldes. Lyngby-Taarbæk Forsyning har dog fokus på, at
taksten å vidt muligt har en stabil udvikling.
Vejbidrag
Kommunen betaler årligt et vejafvandingsbidrag til Lyngby-Taarbæk Forsyning.
Vejafvandingsbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra vejene til kloakkerne,
men må maksimalt udgøre 8 procent af Lyngby-Taarbæk Forsynings anlægsomkostninger.
Lyngby-Taarbæk Forsyning har valgt at fastholde vejafvandingsbidraget for 2018 til 3,5
procent af anlægsbudgettet for 2018. Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre
Landsrets Dom i Stoplov-sagen, på den baggrund er det aftalt mellem KL, DANVA og
regeringen, at der udarbejdes en ny model for vejbidrag. Vejbidrag i den nye model betales pr.
m2 kloaktilsluttet vejareal. Vejbidraget fastsættes fremadrettet ud fra, hvad der rent faktisk er
betalt i vejbidrag samlet fra landets kommuner i årene 2007-2010, og det samlede antal
tilsluttede m2 vejarealer i landet. Vejbidraget pristalsreguleres. Opkrævning efter den nye
model afventer en ændring af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
For meget eller for lidt betalt vejafvandingsbidrag i perioden fra 2010 til 2018 efterreguleres
ved forhandling mellem kommunen og forsyningen.
Lovgrundlag
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Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af takster for vandforsynings- og
spildevandsforsyningsanlæg, som er omfattet af vandsektorlovens §2 stk. 1, (Lov nr. 469 af
12-06-2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). Der træffes afgørelse om
godkendelse af vandafgifter jf. §53 i Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26-01-2017 om
vandforsyning. Der træffes afgørelse om godkendelse af vandafledningsafgifter jf. §3 i
Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07-06-2010 om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v., samt jf. trappemodellen, bekendtgørelse om fastsættelse
af den variable del af vandafledningsbidraget mv., nr. 1327 af 10-12-2014.
Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse om at godkende eller ikke at godkende
taksterne. Afviser kommunalbestyrelsen at godkende taksterne, skal forsyningen fremsende et
nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes til højere
administrativ myndighed. Kan kommunen ikke godkende taksterne kan Forsyningen opkræve
et acontobeløb med udgangspunkt i tidligere godkendte takster og efterfølgende foretage en
efterregulering, når taksterne er godkendt af kommunen.
Økonomi
Ordningen er udgiftsneutral for kommunen, da den er brugerfinansieret gennem vand- og
spildevands-taksterne, som opkræves af Lyngby-Taarbæk Forsyning.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udkast tilslutningsbidrag vand og spildevand 2018
Udkast takstblad Mølleåværket 2018
Udkast takstblad 2018 Vand og Spildevand
Legalitetskontrol af taksterne i Mølleåværket
Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Va
Legalitetskontrol af taksterne i Lyngby-Taarbæk Sp
Mølleåværket årsrapport 2016
Årsrapport 2016 - Spildevand D2017
Vand årsrapport 2016
Udkast til budget 2018 - Spildevand D2017-37102 1.0
Udkast driftsbudget 2018 Vand D2017-37176 1.0
Udkast driftsbudget 2018 Mølleåværket D2017-37180 1.0
10 års investeringsplan for Vand og Spildevand, he D2017-37140 1.0
10 års investeringsbudget Mølleå, herunder budget D2017-37123 1.0
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Punkt 10
Takststigning på Sophienholm 2018 (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen anbefaler at hæve taksterne (billetpriserne) på Sophienholm fra 1. januar 2018,
dels for at give Sophienholm et bedre økonomisk grundlag, dels for at følge den almindelige
prisudvikling.
Indstilling
Forvaltningen anbefaler, at der fra 1. januar 2018 sker en forhøjelse af prisen for entré med 5
kr. og en forhøjelse af taksen for et årskort med 15 kr.
Sagsfremstilling
Sophienholms økonomi er baseret på et kommunalt grundbudget, fondsmidler og en
egenfiniasiering i form af entre- og salgsindtægter i tilknytning til udstillingsvirksomheden.
Sophienholms økonomi er gennerelt i balance, men dog allerede i år og fremadrettet en smule
udfordret.
Forvaltningen peger derfor på af hensyn til Sophienholms økonomiske grundlag og for at følge
den almindelige prisudvikling at hæve taksterne pr. 1. januar 2018. Konkret foreslås at hæve
prisen for entré med 5 kr. - for voksne fra 65 kr. til 70 kr. og for
pensionister/studerende/grupper fra 55 kr. til 60 kr. - samt at hæve taksten for årskort fra 135
kr. til 150 kr. Børn og unge under 18 år har gratis adgang. Oversigten nedenfor viser de nye
takster på Sophienholm.

Løbende priser

2017

Årskort
Voksen
Børn u/16 år
Pensionister
Studerende
Grupper over 20

2018
Korr.
135

150

65
Gratis

Medlemskab Sophienholms venner:
Enlige
Par på samme adresse
Studerende/Pensionister
Pensionistpar på samme adresse

70
Gratis

55
55
55

60
60
60

260
370
185
310

260
370
185
310

Taksterne på Sophienholm blev senest ændret pr. 1. maj 2013, jf. Kommunalbestyrelsen i
april 2013. Taksterne har siden været fastholdt af hensyn til at holde taksterne på et niveau,
der giver bred mulighed for alle til at besøge udstillingsstedet.
Det er forvaltningens vurdering, at taksterne fortsat er konkurrencedygtige med de
omkringliggende museer og udstillingssteder, således at takststigningen ikke vil få betydning
for antallet af besøgende. Til sammenligning koster en voksenbillet til Ordrupgård og Gl.
Holtegård 65 kr., Øregård 115 kr. og Nivaagaards Malerisamling 80 kr.
Med de foreslåede takststigninger vil taksten stige med gennemsnitligt 9 pct. Takststigningen
vurderes at give en øget indtægt i størrelsesordenen 80.000 kr. årligt ved et uændret antal
besøgende.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten (Sophienholm er en kunsthal og reguleres derfor ikke af
Museumsloven).
Økonomi
Entréindtægterne på Sophienholm forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. i 2017.
Med de foreslåede justeringer i taksten kan der alt andet lige forventes en øget entréindtægt i
størrelsesordenen 80.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•

Sophienholms udstillings- og aktivitetsprogram 2018
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Punkt 11
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (Beslutning)
Resumé
Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i kommunen. Den skal som
minimum revideres delvist én gang i hver valgperiode. I kommuneplanstrategien GRØNT
LYS+, der danner baggrund for revisionen, fastlagde Kommunalbestyrelsen, at der skulle
foretages en delvis revision af udvalgte temaer. Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august
2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i 8 ugers høring. Høringssvarene er beskrevet i
et notat og Kommunalbestyrelsen skal behandle dem, inden Kommunalbestyrelsen kan træffe
beslutning om en endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplan 2017 vedtages med de i høringsnotatet beskrevne
ændringsforslag samt redaktionelle ændringer.
Sagsfremstilling
I høringsperioden fra 7. september til 2. november 2017 er der indkommet 27 høringssvar og
bemærkninger (21 via "knappen" Din Mening på kommuneplanens hjemmeside). Endvidere
har forvaltningen skrevet referat af afholdt borgermøde den 2. oktober 2017 (bilag). Der var
32 fremmødte borgere og interessenter. Forvaltningen har derudover deltaget i dialog med
Erhvervsstyrelsen om Erhvervsstyrelsens indsigelsespunkter.
Kommunalbestyrelsen har besluttet en delvis revision, hvormed kommuneplanforslaget kun
indeholder mindre justeringer og opdateringer, der fortsætter tråden i GRØNT LYS+. Dermed
har kommuneplanforslaget ikke rummet forslag om store forandringer.
De væsentligste emner, der berøres i høringssvar og bemærkninger, er:
• Krav fra Erhvervsstyrelsen om udpegning af produktionserhverv samt
konsekvensområder for disse samt retningslinjer, så kommunen (sammen med landets
øvrige kommuner) kan sikre en hensigtsmæssig planlægning for
produktionsvirksomheder i tråd med nye regler om produktionsvirksomheder i
kommune- og lokalplanlægning,
• Krav fra Erhvervsstyrelsen om visning af grønne kiler sammen med grøn bykile på ét
samlet kort,
• Forslag om initiativer til fremme af "heste-turisme"
• Bemærkninger til Helhedsplan for Lundtofte (der kører i eget planlægningsforløb) samt
forslag om begrænsning på udviklingsmulighed i 5.1.63 S. Willumsens Vej, udlagt til
etageboliger
• Bemærkninger til proces om udbud af arealer langs Helsingørmotorvejen Nord - C Nord
3 og 4
• Detailhandelsudvikling
• Byudvikling i Sorgenfri
• Borgerinddragelse
• Cykelstier/supercykelstier herunder bedre forhold for cyklister generelt
• Arkitekturpolitik
• Byudvikling ved Firskovvejområdet
• Letbane
• Bustrafik og afvikling heraf
• Omdannelse af Jernbanepladsen i Kgs. Lyngby
• Kongevejsprojektet - bemærkninger til planlægningsintentioner langs Kongevejen fra
Kgs. Lyngby til Frilandsmuseet
• Trafikale ændringsforslag generelt
Forvaltningen har udarbejdet et kort resumé af de enkelte høringssvar og noteret
forvaltningens vurderinger i høringsnotatet (bilag). Af høringsnotatet fremgår desuden
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forvaltningens forslag til ændringer af planforslaget. De væsentligste ændringer drejer sig om
krav fra Erhvervsstyrelsen, der betyder, at der efterfølgende skal udarbejdes et tillæg til
kommuneplanen. Derudover vil hovedvægten af forslag og bemærkninger indgå i den videre
planlægning fx omkring en ny detailhandelhandelsstrategi, det videre arbejde omkring
byudvikling i Tracéet, i Sorgenfri, Kgs. Lyngby og i de øvrige bydele og borgerinddragelse
generelt. En del af emnerne vil desuden indgå i den nye valgperiode, idet der inden for de to
første år i den nye valgperiode skal udarbejdes en kommunaplanstrategi forud for ny revision
af kommuneplan.
Enslydende høringssvar, som er fremsendt både til forslag til Kommuneplan 2017 og til høring
om helhedsplan for Lundtofte, indgår i behandlingen af sag om helhedsplan for Lundtofte.
Derudover vil der redaktionelt i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 ske
følgende mindre væsentlige rettelser og opdateringer:
• Forsidens tekst og tekst under "Kommuneplan på 15 min" om forslag, høring,
borgermøde, ændringer i kommuneplanen m.fl. slettes.
• På strækningen mellem Kanalvejs og Firskovvejs tilslutninger til Klampenborgvej
(omtrent 150 m) ændrer Klampenborgvej status fra en overordnet trafikvej til en
primær trafikvej - som følge af plan om lukning af Klampenborgvej mellem Lyngby
Hovedgade og Kanalvej.
• Afsnit om Virum opdateres efter kommunalbestyrelsens vedtagelsen af Helhedsplan for
Virum Bymidte 2. november 2017, og der linkes til helhedsplanen.
• Afsnit under "Andre planer" ajourføres i det omfang, der er planer, der er ændret, fx
tekst om landsplandirektiv for detailhandel som følge af den medgåede tid siden
kommunalbestyrelsen godkendte at sende kommuneplanforslaget i høring.
• Den dobbelte signaturangivelse ved Helsingørmotorvejen ændres, så der entydigt er
tale om en gennemkørende trafikvej.
• Afgrænsningen af 5.2.66 Danmarksvej til boligformål udvides til at omfatte to
ejendomme (Kulsviervej 76 og Findlandsvej 24). Siden vedtagelsen af Kommuneplan
2013 har de to ejendomme været uden kommuneplanramme, fordi lokalcentret på
Kulsviervej blev ophævet. Fejlagtigt blev de to ejendomme, der tidligerre lå i
lokalcentret, ikke registreret og omfattet af den relevante ramme - 5.2.66
Danmarksvej. Der sker hermed en teknisk korrektion.
• Linjeføringen af supercykelstien gennem Kgs. Lyngby opdateres.
• Planer, der har haft eget planlægningsforløb, og som er vedtaget i løbet af processen
med forslag til Kommuneplan 2017, indarbejdes.
Forvaltningen vurderer, at høringssvar, forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer
ikke er af en sådan karakter, at de kræver fornyet høring af kommuneplanen.
Lovgrundlag
Planlovens kap. 4 og 6.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Udsat til ekstraordinært møde i udvalget den 14. december 2017.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
Birgitte Hannibal undlod at stemme.
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Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
Byplanudvalget, den 14. december 2017
C foreslog, at der primo 2018 fremlægges forslag til proces for udarbejdelse af
kommuneplantillæg, hvor bygningsvolumen såvel som den maksimale bygningshøjde i hele
Tracéet på baggrund af ”Principper for bebyggelse og ubebyggede arealer i Tracéet” varieres
hhv. reduceres fra de 28 m. på baggrund af konkrete planlægningsmæssige hensyn og
vurderinger.
For stemte: 3 (C (3))
Imod stemte: 4 (V (1), B (1), A (1), Birgitte Hannibal (UP), Ø (1)), idet der ønskes dialog med
berørte grundejere forinden.
Forvaltningens indstilling anbefalet således at Kommuneplan 2017 vedtages med de i
høringsnotatet beskrevne ændringsforslag og redaktionelle ændringer.
I forhold til supercykelstinettet anbefaler Byplanudvalget, at kommunen undersøger alternative
placeringsmuligheder for supercykelstinettet i kommunens landskabsområder (Lyngby Sø og
Ravnholm). Det skal ske i dialog med Erhvervsstyrelsen, supercykelsti-sekretariatet og
relevante nabokommuner med mulighed for et forslag til kommuneplantillæg med ændrede
linjeføringer.
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Dorete Dandanell (F) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Byplanudvalgets protokollat af 14. december 2017 godkendt.
Bilag
•
•

Referat - borgermøde forslag til Kommuneplan
Høringsnotat til Kommuneplanforslag 2017
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Punkt 12
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen
(Beslutning)
Resumé
Kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen har været i offentlig høring i godt 13 uger
(hen over sommerferien) parallelt med forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med
tilhørende samlet miljørapport og VVM-redegørelse for kommuneplantillæg, lokalplan samt for
det konkrete projekt, Genåbning af Fæstningskanalen. Der er i høringsperioden indkommet 18
fælles høringssvar til planer, projekt og miljøvurderinger. Ingen af disse var særligt rettet mod
kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget foreslås endeligt vedtaget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 20/2013 vedtages endeligt.
Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen (bilag) har været i offentlig
høring i godt 13 uger, fra 26. juni 2017 til den 1. oktober 2017. Høringen har været
annonceret sammen med forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med tilhørende fælles
miljørapport for både kommuneplantillæg, lokalplan samt VVM-redegørelse for det konkrete
projekt, Genåbning af Fæstningskanalen (se parallel sag om endelig vedtagelse af Lokalplan
267). Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan etableres park samt et teknisk
anlæg i de berørte rammer (Fæstningskanalen betegnes i planlægningsmæssig sammenhæng
som et teknisk anlæg). Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af planen fremgår af
sagen om endelig vedtagelse af lokalplan 267 for Fæstningskanalen.
Høringssvar
I høringsperioden er indkommet 18 fælles høringssvar til forslagene til kommuneplantillæg,
lokalplan samt miljørapport og VVM-redegørelse. Der er ikke indkommet høringssvar særligt
rettet mod kommuneplantillægget. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommuneplantillæg
20/2013 vedtages endeligt uden ændringer. (Om høringssvar til lokalplan mv. henvises til
sagen om endelig vedtagelse af Lokalplan 267 for Fæstningskanalen.)
Kommuneplan 2017
Samtidig med fremlæggelsen af denne sag, fremlægges sag om endelig vedtagelse af
Kommuneplan 2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017
indarbejdes nærværende kommuneplantillæg 20/2013 i de relevante rammer for
Kommuneplan 2017.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
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Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•

Forslag til Kommuneplantillæg 20-2013 Fæstningskanalen
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Punkt 13
Endelig vedtagelse af Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med miljørapport og VVMredegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (Beslutning)
Resumé
Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen, med tilhørende samlet miljørapport og VVMredegørelse, har været i offentlig høring i godt 13 uger (hen over sommerferien). Parallelt
hermed har det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen været
i offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 18 fælles høringssvar til forslagene til
lokalplan, kommuneplantillæg samt den samlede miljørapport og VVM-redegørelse.
Lokalplanen foreslås endeligt vedtaget. Forvaltningen foreslår endvidere, at der meddeles
VVM-tilladelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lokalplan 267 for Fæstningskanalen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes
3. der meddeles VVM-tilladelse for projektet Åbning af Fæstningskanalen.
Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen (bilag) har været i offentlig høring i godt 13
uger, fra 26. juni 2017 til den 1. oktober 2017. Høringen har været annonceret sammen med
forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 for Fæstningskanalen samt den tilhørende fælles
miljørapport for både kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse for det konkrete
projekt "Åbning af Fæstningskanalen". Den fælles miljørapport blev offentliggjort som et bilag i
lokalplanen. Se endvidere parallel sag om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20/2013
for Fæstningskanalen.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde den 4. september 2017, referat af dette er vedlagt (bilag).
Høringssvar
I høringsperioden er indkommet 18 fælles høringssvar til forslagene til lokalplan,
kommuneplantillæg samt den samlede miljørapport og VVM-redegørelse. Høringssvar samt
forvaltningens kommentarer og forslag til opfølgende handlinger er vedlagt i høringsnotat
(bilag).
Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:
• Byrummet i Kanalparken; kanal, bro, pavilloner og aktivitetsareal.
• Kanalens ydre fremtræden og bredde.
• Kolonihaverne og tjørnekrat i Ermelundskilen.
• Stiforbindelser; både sikring af forbindelser og adskillelse af cykler og gående.
• Popler v. Kanalvej/Klampenborgvej.
Der henvises til høringsnotatet for forvaltningens kommentarer og forslag til disse punkter.
Forslag til ændringer til lokalplanen og VVM-redegørelsen
Efter planlovens § 27. stk. 2 kan der i forbindelse med planers endelige vedtagelse foretages
ændring af det offentliggjorte planforslag.
På baggrund af høringssvar og forvaltningens forslag til redaktionelle rettelser, foreslår
forvaltningen ændringer til det offentliggjorte planforslag. Da der er tale om mindre rettelser
og rettelser af redaktionel karakter skal planforslaget jf. planloven ikke i fornyet høring. Der
henvises til høringsnotatet samt "Oversigt over rettelser til Lokalplan 267 samt VVMredegørelse" (bilag) for et samlet overblik.
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Sammenfattende redegørelse
I forbindelse med forslaget til Lokalplan 267 er der udarbejdet en samlet miljørapport og VVMredegørelse. Den samlede miljørapport og VVM-redegørelse har været i høring parallelt med
forslag til Lokalplan 267. Vedlagt er en sammenfattende redegørelse (bilag) for
miljøvurderingen, som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i
planen, samt hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i
betragtning i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Som en service indgik
den samlede miljørapport og VVM-redegørelse i høringsperioden som et bilag i forslaget til
lokalplanen. Dette bilag erstattes efter vedtagelsen af lokalplanen af den sammenfattende
redegørelse som et bilag til den endeligt vedtagne lokalplan. Dette sker jf. lov om
miljøvurdering § 10.
VVM-tilladelse
På baggrund af den samlede miljørapport og VVM-redegørelse vurderer forvaltningen, at det
anmeldte anlæg kan etableres, som det fremgår af VVM-redegørelsen og de vilkår, der er
knyttet til vedlagte VVM-tilladelse (bilag), uden at anlægget på grund af dets art, dimensioner
eller placering må antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.
For at forebygge væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø i henholdsvis anlægsog driftsfase indgår en række vilkår i VVM-tilladelsen, som bygherre skal overholde. Blandt de
vigtigste emner er:
Vandkvalitet
Fæstningskanalen skal overordnet rense vandet svarende til BAT (best available techniques,
bedste tilgængelige teknik).
Kanalens vedligehold
Der skal udføres almindeligt vedligehold af kanalen, dvs. ugentlig rensning for affald. Der skal
udarbejdes en plan for drift og vedligeholdelse, hvor der bl.a. gives retningslinjer for:
• Fjernelse af affald.
• Klipning af brinker.
• Oprensning af kanalen for slam, alger, mv.
Grundvandssænkning i anlægsfasen
Der skal i forbindelse med det videre projekteringsarbejde udføres en vurdering af risikoen for,
at en midlertidig grundvandsoppumpning evt. kan påvirke nærtliggende
bygningskonstruktioner. Inden grundvandssænkning igangsættes, skal risikoen for spredning
fra nærliggende forureninger kortlægges og nødvendige afværgetiltag planlægges (disse er
yderligere beskrevet i VVM-tilladelsen).
Beplantning
Der skal udarbejdes en "rydnings- og beplantningsplan". Planen skal godkendes af LyngbyTaarbæk Kommune inden anlægsarbejdet påbegyndes.
De fire popler ved krydset Klampenborgvej/Kanalvej skal søges bevaret, og der skal fortsat i
det videre arbejde afsøges metoder til at anlægge projektet uden at beskadige træerne. Den
anlægstekniske løsning omkring poplerne skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune inden
anlægsarbejdet påbegyndes. Hvis poplerne svækkes eller beskadiges under anlægsarbejdet og
inden 10 år efter endt anlæg viser tegn på udfald eller død skal bygherre sikre en genplantning
af tilsvarende træer, der indpasses i det nye byrum.
VVM-tilladelsen meddeles bygherre og annonceres på hjemmesiden.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
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Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning: § 7 om tilladelser til VVM-pligtige anlæg.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Ad 1) Anbefales af Byplanudvalget.
Ad 2-3) Anbefales af Teknik- og Miljøudvalget.
Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering særligt vedrørende elementer om
kulturhistorie og bymiljø.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 2-3) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Taget til efterretning.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•
•

Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen inkl. samlet miljørapport og VVMredegørelse
Referat af borgermøde om Lokalplan 267 for Fæstningskanalen, Kommuneplantillæg
20-2013 samt VVM og miljørapport
Høringsnotat LP 267, KP 20-2013, VVM og SMV
Oversigt over rettelser til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen samt VVM-redegørelse
Sammenfattende redegørelse til Lokalplan 267
VVM-tilladelse til Åbning af Fæstningskanalen i Kgs. Lyngby
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Punkt 14
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 27/2013 og miljørapport (Beslutning)
Resumé
Den offentlige høring om forslag til Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej er
afsluttet. Forvaltningen modtog et høringssvar til forslaget. Sagen forelægges med henblik på
endelig godkendelse af kommuneplantillægget. Sagen forelægges parallelt med Lokalplan 279
for boliger ved Akademivej.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej vedtages uden ændringer.
2. Den sammenfattende redegørelse til miljørapporten godkendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. august 2017 besluttet at sende forslag til
Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej (bilag) i høring i otte uger. Forslaget har
været i høring fra den 4. september 2017 til den 29. oktober 2017. Den tilhørende
miljørapport (bilag) har været fremlagt i offenlig høring i samme periode. Der blev holdt
borgermøde den 25. september 2017, og referat af mødet er efterfølgende lagt på
hjemmesiden (bilag). Sagen fremlægges parallelt med Lokalplan 279 for boliger ved
Akademivej.
Der er indkommet et høringssvar til kommuneplantillægget fra Bygningskultur Foreningen i
Lyngby-Taarbæk. Forvaltningens bemærkninger til høringssvaret fremgår af høringsnotatet af
1.11.2017 (bilag). Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at friarealet er
velbeliggende, men der er dog mindre skyggegener i den sydligste del af området, især da den
sydligste bygningskrop er 7 etager høj. Foreningen foreslår, at denne nedsættes til 6 etager.
Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen mod syd kunne være lavere, hvis hele bebyggelsen
blev udført med samme højde. Det er imidlertid vurderet, at kravet om de forskellige
bygningshøjder er med til at give en god tilpasning i forhold til den eksisterende bebyggelse og
med til at give den nye bebyggelsen et varieret udtryk. På grund af bebyggelsens placering,
nord for den eksisterende bebyggelse, er der stort set ingen skyggepåvirkning af den
eksisterende bebyggelse og kun skyggepåvirkninger af friarealet ved jævndøgn fra kl. 6-10.
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at kommuneplantillæg 27/2013 godkendes endeligt
uden ændringer.
Miljørapport - sammenfattende redegørelse
Der er i forbindelse med lokalplanforslag 279 og kommuneplantillæg 27/2013 udarbejdet en
miljørapport. Miljørapporten har været udsendt i offentlig høring parallelt med
lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. I henhold til Miljøvurderingsloven skal der
udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen
og for, hvorledes de indkomne indsigelser til lokalplanforslaget og miljørapporten er taget i
betragtning i den endelige lokalplan. Den sammenfattende redegørelse (bilag) indsættes som
bilag i lokalplanen.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Miljøvurderingslovens § 34 om offentliggørelse af afgørelser mv.
Økonomi
Udarbejdelse af kommuneplantillæg mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Ad 1) Anbefales af Byplanudvalget.
Ad 2) Anbefales af Teknik- og Miljøudvalget.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 2) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•

Kommuneplantilæg for akademivej - forslag
Referat - borgermøde den 259 - 2017 omr. lokalplan 279 - boliger ved Akademivej
Høringsnotat til Lokalplanforslag 279 for Akademivej og KPtillæg 27-2013 af
13.11.2017
Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27-2013 OFF 4.9.2017
Samfattende redegørelse_til Miljørapport for lp 279

39

Punkt 15
Endelig vedtagelse af Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej og miljørapport
(Beslutning)
Resumé
Den offentlige høring om Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej er afsluttet og resulterede i
3 høringssvar. Sagen forelægges med henblik på endelig godkendelse. Sagen forelægges
parallelt med Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej vedtages uden ændringer
2. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes
3. der frigives anlægsbevilling til de trafikale tiltag på Akademivej
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. august 2017 besluttet at sende forslag til
Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej (bilag) i høring i otte uger. Forslaget har været i
høring fra den 4. september 2017 til den 29. oktober 2017. Den tilhørende miljørapport (bilag)
har været fremlagt i offenlig høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde den 25.
september 2017, og referat af mødet er efterfølgende lagt på hjemmesiden (bilag). Sagen
fremlægges parallelt med Kommuneplantillæg 27/2013 for Lundtoftegårdsvej.
Høringssvar
Der indkom i alt tre høringssvar. Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af
høringsnotatet af 13.11.2017 (bilag), der omfatter høringssvar til Kommuneplantillæg 27/2013
for Lundtoftegårdsvej og til Lokalplan 279 for boliger ved Akademivej.
Der er stillet et forslag til ændring af planen fra Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk.
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder, at lokalplanforslaget overordnet lever op
til krav om høj arkitektonisk kvalitet. Friarealet er velbeliggende, men foreningen påpeger, at
der er mindre skyggegener i den sydligste del af området, især da den sydligste bygningskrop
er 7 etager høj. Foreningen foreslår derfor, at denne nedsættes til 6 etager.
Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen mod syd kunne være lavere, hvis hele bebyggelsen
blev udført med samme højde. Det er imidlertid vurderet, at kravet om de forskellige
bygningshøjder er med til at give en god tilpasning i forhold til den eksisterende bebyggelse og
med til at give den nye bebyggelsen et varieret udtryk. På grund af bebyggelsens placering,
nord for den eksisterende bebyggelse, er der stort set ingen skyggepåvirkning af den
eksisterende bebyggelse og kun skyggepåvirkninger af friarealet ved jævndøgn fra kl. 6-10.
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Lokalplan 279 godkendes endeligt uden ændringer.
Miljørapport - sammenfattende redegørelse
Der er i forbindelse med Lokalplanforslag 279 og Kommuneplantillæg 27/2013 udarbejdet en
miljørapport. Miljørapporten har været udsendt i offentlig høring parallelt med
lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. I henhold til Miljøvurderingsloven skal der
udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen
og for, hvorledes de indkomne indsigelser til lokalplanforslaget og miljørapporten er taget i
betragtning i den endelige lokalplan. Den sammenfattende redegørelse (bilag) indsættes som
bilag i lokalplanen.
Miljørapporten peger på, at der i forbindelse med en realisering af boligprojektet bør ske en
omlægning af krydsningen med overordnet cykel/gangsti med hævet flade, beskæring af
beplantning samt etablering af fortov på adgangsvej/del af Akademivej, for at skabe en mere
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trafiksikker passage for lette trafikanter. Forvaltningen foreslår derfor, at der frigives
anlægsbevilling til projektet i det kommunale budget i 2021, idet boligbebyggelsen forventes
at været opført ultimo 2020.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Miljøvurderingslovens § 34 om offentliggørelse af afgørelser mv.
Økonomi
Udarbejdelse af lokalplaner mv. afholdes inden for aktivitetsområdet administration.
Rådgiverbistand afholdt af bygherre jf. Planlovens § 13, stk.3.2.
Den samede anlægsudgift til de almene boliger behandles i en særskilt sag (Skema A).
I forbindelse med etablering af almene boliger skal kommunen betale grundkapitalindskud.
Økonomien til projektets grundkapitalindskud forventes tilvejebragt ved salget af arealer på
Trongårdens Byområde. For så vidt angår ungdomsboligerne/familieboligerne, skal kommunen
betale 10 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud.
For så vidt angår boliger til flygtninge og personer med lav betalingsevne, forventes
kommunen at skulle betale et reduceret grundkapitalindskud på 2,5 %, mens den resterende
del betales af staten, jf. tidligere meddelt tilsagn om tilskud fra staten. En forudsætning for at
opnå den reducerede betaling af grundkapitalindskud vedr. flygtningeboligerne er, at der gives
et tilsagn til skema A inden udgangen af 2017.
I budget 2017-20 er der i 2018 afsat 22,0 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med
udbygning med almene boliger. Udgiften er afsat med en forventning om en tilsvarende
indtægt fra salg af areal på Trongårdens Byområde. På baggrund af den seneste opgørelse
over bruttoetageareal for projektet skønnes kommunens faktiske grundkapitalindskud at blive
ca. 20 mio. kr., - efter et forudsat tilskud fra staten til at nedbringe indskuddet på boliger til
personer med lav betalingsevne, foreløbigt beregnet til ca. 2,14 mio.kr. I budget 2017-20 er
der således afsat ca. 2,0 mio. kr. mere i budgettet, end der forventes anvendt.
Forvaltningen forslår, at 500.000 kr. af restbudgettet afsat til grundkapitaltilskud anvendes til
trafikale tiltag på Akademivej. Arbejdet forventes først gennemført, når byggeriet er færdigt,
og dermed bør der afsættes et rådighedsbeløb i 2021.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Ad 1) Anbefales af Byplanudvalget
Ad 2) Anbefales af Teknik- og Miljøudvalget
Ad 3) Anbefales af Økonomiudvalget
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 2) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 3) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
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Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Bilag
•
•
•
•
•
•

LOKALPLAN 279 boliger ved Akademivej OFF 4.9.2017
Referat - borgermøde den 259 - 2017 omr. lokalplan 279 - boliger ved Akademivej
Høringsnotat til Lokalplanforslag 279 for Akademivej og KPtillæg 27-2013 af
13.11.2017
Miljørapport for lokalplan 279 og KP 27-2013 OFF 4.9.2017
Annonce lokalplanforslag 279 og forslag til kommuneplantillæg 272013_godkendt
Samfattende redegørelse_til Miljørapport for lp 279 -
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Punkt 16
Forslag til Kommuneplantillæg 24/2013 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
(Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlægger forslag til Kommuneplantillæg 24/2013 for Firskovvej 14-20 samt
Nørgaardsvej 40 med tilhørende miljørapport til offentlig høring. Kommuneplantillægget
omfatter dele af to nye rammeområder samt to eksisterende rammeområder.
Kommuneplantillægget ændrer desuden på retningslinjerne for detailhandel og for
stationsnære områder.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til Kommuneplantillæg 24/2013 sendes i 8 ugers offentlig høring, sammen med
forlag til Lokalplan 275 med tilhørende miljørapport.
2. der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeninger mv. jf.
høringsområdet.
3. der afholdes borgermøde om forslag til lokalplan, den tilhørende miljørapport og forslag
til Kommuneplantillæg 24/2013 i høringsperioden.
Sagsfremstilling
På baggrund af en henvendelse fra Johannes FOG A/S er der udarbejdet et forslag til lokalplan
for et nyt byggemarked/byggecenter på FOGs ejendomme på Firskovvej 14-20 og
Nørgaardsvej 40.
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 6. april 2017 at gennemføre en offentlig høring
fra den 7. april -5. maj 2017 med indkaldelse af ideer og forslag (forhøring) som opstart af den
nødvendige planproces. De indkomne høringssvar til forhøringen og forvaltningens oplæg til
plangrundlag blev behandlet på Byplanudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde den 5.
oktober 2017 sammen med projektmateriale fra bygherre og de rådgivende arkitekter om den
kommende bebyggelses udformning og udseeende.
Forslag til Kommuneplantillæg 24/2013 (bilag)
Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, 1.1.28 Nørgaardsvej øst og
1.1.29 Firskovvej 14-20 m.fl., som inddeler projektområdet i to områder. De geografiske
afgrænsninger af de eksisterende rammer, 1.5.91 Firskovvej og 1.1.25 Nørgaardsvej, ændres
som konsekvens af de to nye rammer (bilag). Forslaget til Kommuneplantillæg 24/2013
ændrer desuden på retningslinjerne for detailhandel og de stationsnære områder i
kommuneplanen. I retningslinjerne ændres afgrænsningerne for Kgs. Lyngby Bymidte og for
de stationsnære kerneområder, så hele projektområdet i fremtiden er en del af både bymidten
og de stationsnære kerneområder.
Nyt rammeområde 1.1.29 - Firskovvej 14-20 m. fl.
For ramme 1.1.29 fastsættes den overordnede anvendelse til centerområde. Området
udlægges som en del af bymidten og som stationsnært kerneområde. Det fastsættes, at der
inden for området kun må etableres butikker med særligt pladskrævende varer og
udvalgsvarer. Der udover kan der etableres kontorerhverv, offentligt formål i form af
uddannelsesfaciliteter og p-hus. Ved Nørgaardsvej Station må der desuden være boliger og
anden publikumsorienteret service i form af café, kiosk, restaurant eller lignende. Der må ikke
etableres dagligvarebutikker i området. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må
være op til 200 %. Bebyggelse må ikke overstige 27 m, og må nærmest villaområdet mod syd
højst være 12 m. Det præciseres i rammen, at ny bebyggelse må være op til 6 etager og
punktvist op til 10, hvor den 10. etage kun kan benyttes til udendørs ophold på tagfladerne.
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Nyt rammeområde 1.1.28 Nørgaardsvej øst
For ramme 1.1.28 fastlægges områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv som del af
bymidten og som del af det stationsnære kerneområde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte
ejendom må være op til 200 %. Bebyggelsen må være op til 27 m, dog må der etableres
trappetårn/elevatortårn til ophold på de øverste tagflader i op til 28,5 m. Bebyggelsen skal
trappe ned mod villabebyggelsen mod syd, så bebyggelsen nærmest villaområdet højst må
være 8,5 m. Det præciseres i rammen, at ny bebyggelse må være op til 6 etager og punktvist
op til 10, hvor den 10. etage kun kan benyttes til ophold på tagfladerne. Området
trafikbetjenes via fordelingsvej gennem rammeområde 1.1.25 vest for området.

Eksistende rammeområder
De geografiske afgrænsninger af de eksisterende rammer 1.5.91 og 1.1.25 ændres som
konsekvens af de to nye rammer. Der ændres derudover ikke på indholdet i de eksisterende
rammer.
Retningslinjer for detailhandel
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinjer for detailhandel ved alene at ændre på
afgrænsningen for området til særligt pladskrævende varer på Firskovvej og afgrænsningen af
detailhandelscentret Kgs. Lyngby Bymidte. Det vil sige, at der ikke ændres på den samlede
detailhandelskapacitet i detailhandelscentret Kgs. Lyngby Bymidte, men kun på, hvor den kan
placeres. Afgrænsningen af bymidten følger i dag Nærumbanen, og foreslås ændret til også at
omfatte området Firskovvej 14-20. Udvidelsen af bymidten til også at omfatte Firskovvej 1420 vil udgøre et grundarealmæssigt supplement på ca. 17.800 m² til bymidtens areal og vil
ikke udvide den samlede detailhandelskapacitet i Kgs. Lyngby Bymidte. I det nye
rammeområde 1.1.29 vil der være mulighed for op til 30.000 m² detailhandel. Det
eksisterende byggemarked er på ca. 12.000 m² og vil i de nye planer kunne udbygges til et
nyt byggecenter på op til 20.000 m². Derudover vil der være mulighed for enten
udvalgsvarebutikker eller butikker til salg af særligt pladskrævende varer i område. Butikker
med særligt pladskrævende varer kan være op til 5.000 m² pr. butik. Butikker med
udvalgsvarer må være højst 2.000 m², dog kan der i området placeres én udvalgsvarebutik på
op til 5.000 m². Kommunen har i Kommuneplan 2013 fastlagt mulighed for op til 3
udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i kommunen. Denne mulighed videreføres i
Kommuneplan 2017 og udnyttes i denne planlægning.
Stationsnære områder
Område 1.1.29 udpeges i tillægget også til et stationsnært kerneområde, idet det nye
rammeområde ligger inden for 600 m i forhold til en kommende letbanestation på
Klampenborgvej.
Høring
Forslaget til kommuneplantillæg 24/2013 sendes i 8 ugers offentlig høring sideløbende med
forslag til lokalplan 275 med tilhørende miljørapport. Forvaltningen udsender breve til borgere,
virksomheder, foreninger mv. indenfor det viste høringsområde (bilag). Forvaltningen foreslår,
at der i løbet af høringsperioden afholdes borgermøde på Lyngby Rådhus.
Relation til forslag til kommuneplan 2017
Kommuneplan 2017 fremlægges til endelig vedtagelse samtidig med fremlæggelsen af denne
sag. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 overføres dette forslag
til kommuneplantillæg 24/2013 til Kommuneplan 2017. Dette forslag til kommuneplantillæg vil
i Kommuneplan 2017 få nummer 3/2017. I forbindelse med den endelige vedtagelse af dette
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tillæg vil ændringerne bliver indarbejdet i de relevante rammer og retningslinjer i
Kommuneplan 2017.
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. Efter Bekendtgørelse om lov om
miljøvurdering af planer og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.
Økonomi
Opgaven med kommuneplantillæg og lokalplan finansieres inden for aktivitetsområdet
administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Ø (1) stemte imod, idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej forinden.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Imod stemte Ø (1), idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej forinden.
Bilag
•
•
•

Kommuneplantillæg Firskovvej samt Nøergaardsvej 40
Oversigtskort - nye kommuneplanrammer
bilag -Høringsområde - loklaplan forslag - 2017-11-20
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Punkt 17
Forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen forelægger forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40
med tilhørende miljørapport med henblik på offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at
opføre et nyt byggeri på Firskovvej med byggemarked/byggecenter, kontorerhverv og butikker
samt mulighed for uddannelses-faciliteter og boliger.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til Lokalplan 275 for Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 og tilhørende
miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre,
og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved
planforslagenes endelige behandling.
3. der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeniger mv. jf.
høringsområdet.
4. der afholdes borgermøde om forslag til lokalplan, den tilhørende miljørapport og forslag
til Kommuneplantillæg 24/2013 i høringsperioden.
5. det tages til efterretning, at trafikken ved en yderligere udbygning af Firskovvej
undersøges nærmere i Udviklings- og Helhedsplan for Firskovvejområdet.
Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af en henvendelse fra Johannes FOG A/S er der udarbejdet et forslag til lokalplan
for et nyt byggemarked/byggecenter på FOGs ejendomme på Firskovvej 14-20 og
Nørgaardsvej 40. Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommuneplanen ændres med et
kommuneplantillæg. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 6. april
2017 at gennemføre en offentlig høring fra den 7. april -5. maj 2017 med indkaldelse af ideer
og forslag (forhøring).
De indkomne høringssvar til forhøringen og forvaltningens oplæg til plangrundlag blev
behandlet på Byplanudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2017 sammen
med projektmateriale fra bygherre og de rådgivende arkitekter om den kommende
bebyggelses udformning og udseeende. Forslag til kommuneplantillæg fremlægges i parallel
sag.
Formål
Forslag til Lokalplan 275 (bilag) har til formål at sikre anvendelsen af området til et nyt
byggemarked/byggecenter. Derudover skal det også sikres, at området kan anvendes til
butikker med salg af udvalgsvarer eller salg af særligt pladskrævende varegrupper,
parkeringshus samt uddannelses-, kontor- og boligfunktioner. Lokalplanen har endvidere til
formål at sikre udmatrikulering af en del af lokalplanområdet til et fremtidigt bolig- og
kontorbyggeri. Lokalplanen skal desuden sikre en samlet bebyggelse med variation i
bygningsvolumener og udformning, der forholder sig til de omkringliggende områder og sikre
en høj arkitektonisk kvalitet, både i bebyggelse og på de ubebyggede arealer.
Områdets afgrænsning, opdeling og anvendelse.
Lokalplanområdet inddeles i fire delområder (bilag). Delområde 1 ligger nord for Nærumbanen
ud mod Firskovvej. Det kan indeholde fremtidigt byggemarked/byggecenter, andre butikker
med salg af udvalgsvarer eller særligt pladskrævende varergrupper samt uddannelsesformål
og kontorerhverv. Ved Nørgaardsvej Station må der desuden være anden publikumsorienteret
service i form af kiosk, café, restaurant eller lignende og en andel af boliger.
Delområde 2 ligger syd for Nærumbanen. Det skal fortsat være en del af byggecenteret - der
må dog på denne del af arealet kun være drive-in og lagerfunktioner samt kontorfunktioner i
relation til byggemarked/byggecenter.
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Delområde 3 ligger syd for Nærumbanen tættest på boligerne og kontorerhverv på
Nørgaardsvej 30-32 og 34A-G. Det er den del af lokalplanområdet, der kan udmatrikuleres til
et fremtidigt boligprojekt. Der skal udarbejdes supplerende lokalplan, før delområde 3 kan
bebygges, men lokalplanforslaget fastlægger den fremtidige anvendelse til boliger samt
mulighed for en mindre andel af kontorerhverv.
Delområde 4 er Nærumbanens areal, som gennemskærer området samt areal til overkørsel
over jernbanen mellem delområde 1 og 2. Området må anvendes til den eksisterende
jernbanedrift og til overkørsel mellem delområde 1 og 2.
Bebyggelsens omfang og placering
Forslag til Lokalplan 275 giver mulighed for en bebyggelsesprocent i området på op til 200. Det
svarer til, at der i delområde 1 og 2 samlet kan etableres 54.250 m² etageareal, og at
delområde 3 kan rumme 13.100 m² etageareal. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan
opføres bebyggelse i op til 6 etager, dog med mulighed for punktvis at bygge op til 9 etager
ved Nørgaardsvej Station.
I delområde 1 og 2 skal ny bebyggelse fremstå som sammenstillede kompositioner af
saddeltagsbygninger, som med forskydninger i bredde, længde og højde skal sikre et varieret
forløb langs Firskovvej og Nørgaardsvej og internt i området. Bebyggelsen skal placeres, så
gavlene orienterer sig mod nord og syd. Dermed bliver det gavlmotiver, der er toneangivende
mod Firskovvej og Nørgaardsvej og mod naboerne mod syd. Der kan etableres opholdsarealer
på tagflader inden for delområderne dog ikke på bygninger nærmest villaerne på Birkholmsvej.
Ny bebyggelse i delområde 1 kan være mellem 23 og 27 m høj - højest i området ved
Nørgaardsvej. I delområde 2 må bebyggelsen være 12 m høj nærmest naboerne mod syd og
18 m mod Nærumbanen. Bebyggelse skal placeres mindst 11 m fra skel mod villaerne mod
syd.
For delområde 3 fastlægger lokalplanen en overordnet inddeling i byggefelter, som sikrer, at
ny bebyggelse trappes ned mod villaerne på Birkholmsvej. Bebyggelsen må være mellem 8,5
og 27 m høj. Højest ved Nørgaardsvej Station og gradvist nedtrappende til 8,5 m ved villaerne
mod syd. Der kan etableres opholdsarealer på tagflader inden for delområderne dog ikke på
bygninger nærmest villaerne på Birkholmsvej. Der må etableres elevatortårne, trappehuse mv.
på tagfladerne, som kan være op til 3,5 m over tagkote, dog må de ikke overstige de 27 m
med mere en 1,5 m.
Bebyggelsens ydre fremtræden
I delområde 1 og 2 skal bebyggelsens facader mod Firskovvej og Nørgaardsvej primært være
træbeklædte. De øvrige facader i delområderne skal også være træbeklædte men kan
indeholder en større del af andre lette facadematerialer. Bebyggelsen skal holdes i naturfarver
eller mørke nuancer. Tage på bygningerne i delområde 1 og 2 skal primært være grønne tage.
Der kan dog også etableres mindre andele med mørkt tagpap eller med solceller/solpaneler. I
stueetager i delområdet 1 mod Firskovvej og Nørgaardsvej skal det sikres, at der etableres
vinduespartier, så bebyggelsen fremstår åben mod Firskovvej og Nørgaardsvej. I delområde 3
lægges der med lokalplanen op til, at facader skal udføres i tegl - der skal dog udarbejdes
supplerende lokalplan, som nærmere beskriver bebygggelsens udseende, inden området kan
bebygges.
Vej og parkeringsforhold
Den primære vejadgang til delområde 1 og 2 sker via Firskovvej. Derudover kan der også
etableres vejadgang fra stikvejen til Firskovvej til delområde 1. Over delområde 3 udlægges et
vejudlæg til brandvej til delområde 2. Delområde 3 skal trafikbetjenes via stikvejen til
Nørgaardsvej. Parkering sker primært i konstruktion, dels som parkeringshus i delområde 1 og
dels som parkeringskælder i det kommende byggeri i delområde 3. Sekundært vil der blive
etableret parkering på terræn. Der skal som udgangspunkt anlægges parkeringspladser
svarende til de gældende parkeringsnormer for biler og cykler i området. Det foreslås dog, at
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parkeringsnormen for butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper fastsættes til 1
p-plads pr. 40 m², og at der for drive-in lagerhaller ikke skal etableres særskilte
parkeringspladser.
Området er placeret i et stationsnært kerneområde, hvor betjeningen med offentlige
transportmidler er god. Der arbejdes derfor inden for lokalplanområdet med muligheden for en
dobbeltudnyttelse i forhold til parkeringspladser. Det betyder, at man kan udnytte, at fx
boliger og kontorerhverv har forskellig parkeringsbelastning på forskellige tidspunkter.
I Vejdirektoratets rapport om parkeringsbehov er der lavet undersøgelser af, hvordan
parkeringsbehovet fordeler sig på anvendelserne bolig og kontorer. Der skal i forhold til
dobbeltudnyttelse fortages en afvejning af, hvornår de forskellige anvendelser benytter
parkeringspladserne. I bilag om parkering (bilag) vises en opgørelse over, hvor stor en andel
af parkeringspladserne de forskellige anvendelser forventes at benytte, samt en beregning af
antallet af p-pladser i forhold til det forventede projekt. Lokalplanen er rummelig i forhold til
det fremlagte projekt, så området kan udvikle sig over tid. Der fastlægges derfor i lokalplanen
en minimums procent del af p-pladser der skal etableres i overensstemmelse med
parkeringsbehovet for anvendelserne til kontor og boliger. Bygherre oplyser at fremtidige
parkeringsfaciliteter indrettes med henblik på reservering af et antal p-pladser for
boligbebyggelsen i parkeringshuset i delområdet 1 svarende til det antal, der ikke kan
etableres under konstruktion i delområde 3. Disse p-pladser vil vha. fx bomanlæg kunne
friholdes i tidsrummet kl. 16-8 i hverdage og i weekender/ferier. De øvrige parkeringspladser i
p-huset oplyses at være offentligt tilgængelige uden for butikkernes åbningstid.
Miljørapport
Der er i forbindelse med forslag til lokalplan 275 og kommuneplantillæg 24/2013 foretaget en
miljøscreening (bilag). På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at der skal
udarbejdes en miljørapport (bilag) for planforslagene. Miljørapporten omhandler 4 emner:
Støjforhold, trafikaleforhold, bymiljø og jordforurening. Miljørapporten sendes i høring parallelt
med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
Støjforhold
Der er i forbindelse med miljørapporten foretaget en kortlægning af støjbelastningen fra
Helsingørmotorvejen samt støj og vibrationer fra jernbanen i forhold til etableringen af boliger
og udendørs opholdsarealer i lokalplanområdet.
Støjkortlægningen viser, at vejstøjen på facader længst mod øst vil overstige de vejledende
støjgrænser for boliger, og at der evt. skal ske yderligere afskærmning af opholdsarealer på
tagflader i delområde 1 i forhold til vejstøj. Det er i delområde 1 kun tilladt at etablere boliger
længst mod vest, hvorfor støjbelastningen på den østlige facade ikke vurderes at være et
problem. Støjberegningerne i forhold til vejstøj fra Helsingør motorvejen viser desuden, at den
kommende bebyggelse i lokalplanområdet forventes at medføre en mindre reduktion af
udendørsstøj i dele af villaområdet syd for lokalplanområdet, samt ved etageboligerne på
Nørgaardsvej.
Støjkortlægningen beskriver desuden hvilke støjkilder, der kan forventes fra det kommende
byggecenter, samt evt. afværgeforanstaltninger.
Der skal inden ibrugtagning af ny bebyggelse foreligge dokumentation for, at støj fra det
kommende byggemarked samt støj fra veje og jernbanen kan overholde de vejledende
grænseværdier både for nye og eksisterende boliger og for udendørs opholdsarealer.
Trafik
Som en del af miljørapporten er der udarbejdet en trafikanalyse som belyser de trafikale
konsekvenser af en udbygning af lokalplanområdet. Trafikken er undersøgt med udgangspunkt
i den nuværende situation og tre fremtidige scenarier. Scenarie 0 er den nuværende. Scenarie
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1 er en udbygning af området med FOGs indledende projekt uden forlængelsen af Firskovvej.
Scenarie 2 er en udbygning af FOGs indledende projekt hvor forlængelsen af Firskovvej er
gennemført, og med en udbygning af andre ejendomme på Firskovvej. Scenarie 3 er en fuld
udnyttelse af lokalplanens muligheder både for byggecenteret, boligprojektet og øvrige
anvendelser ud fra en "worstcase" betragtning. I dette scenarie 3 er miljøstyrelsens turrater
for bl.a. byggemarked benyttet, som er bygget på et mere intensivt byggemarked end FOG.
Analysen viser, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende i både scenarie 1 og 2, men at
scenarie 3 uden tiltag giver kritiske kødannelser på Firskovvej og Nørgaardsvej i spidstimerne,
med risiko for tilbagestuvning til lokalbanen (90 m). En del af kødannelserne kan mindskes ved
at signalregulere krydset ved Firskovvej/Nørgaardsvej.
Når Firskovvej forlænges, vil vejens kapacitet i det aktuelle udlæg være brugt med den
nuværende udbygning og den forventede mertrafik ved scenarie 3 (fuld udnyttelse af
lokalplanen og åbning af Firskovvej). Hvis andre ejendomme på Firskovvej udbygges kan det
derfor blive nødvendigt at f.eks. udvide vejudlægget med arealerhvervelse/ekspropriation på
den smalle del af Firskovvej og på Nørgaardsvej og derved optimere en kommende
signalregulering af krydset Firskovvej/Nørgaardsvej med længere svingbaner. Det indgår
derfor i Udviklings- og Helhedsplanen for Firskovvej at undersøge vejens udformning samt
udnyttelse af ejendomme på Firskovvej nærmere, for at sikre at trafikken kan afvikles
tilfredsstillende.
Udbygningsaftale
På anmodning fra bygherre (bilag) udarbejdes der udbygningsaftale med Lyngby-Taarbæk
Kommune. Ved aftalen, der endnu kun har været drøftet mundtligt, forpligter grundejeren sig
til at etablerer eller helt eller delvist at finansiere følgende:
•
•
•
•
•
•

lukning af eksisterende ind-/udkørsel mellem egen matrikel og Firskovvej
etablering af ny ind-/udkørsel inkl. nødvendige ændringer på Firskovvej i forbindelse
med forlængelse af midterø og etablering af svingbaner og reetablering af offentlige
parkeringspladser.
etablering af offentligt fortov om ejendommen mod Nørgaardsvej og Firskovvej.
etablering af vinkelret parkering langs Firskovvej (stikvej) inkl. etablering af nyt cykel/gangsti langs facade af hjørnebygning, samt øvrige nødvendige ændringer på
Firskovvej stikvej.
bidrag til etablering af signalregulering og ombygning af krydset ved
Nørgaardsvej/Firskovvej.
bidrag til stiforbindelse over eller under Nærumbanen.

Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med
lokalplanens endelige vedtagelse.
Servitutter
Servitut lyst på ejendommen 5 pg fra 04.09.1947 - (11932) (bilag) aflyses ved den endelig
lokalplans vedtagelse. Servitutten omhandler et forbud mod bebyggelse på en nedlagt
matrikel.
Høring
Forslaget til lokalplan 275 med tilhørende miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring. Der
udsendes breve til de borgere, virksomheder, foreninger mv. indenfor det viste høringsområde
(bilag). Forvaltningen foreslår, at der i løbet af høringsperioden afholdes borgermøde på
Lyngby Rådhus.
Sammenhæng til helhedsplan for Firskovvej
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Sideløbende med arbejdet med dette forslag til lokalplan, er forvaltningen i gang med
forarbejde til en helhedsplan for hele Firskovvej-området. Helhedsplanen og lokalplanen
understøtter den vedtagne kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ og Kommuneplan 2013. Her
står, at det er hensigten, at området skal udvikles til et attraktivt, fleksibelt og robust område
med en bymæssig karakter og moderne identitet med bygninger og byrum af høj arkitektonisk
kvalitet.
Forslaget til lokalplan forventes at kick-starte udviklingen af Firskovvej. Forvaltningen vil
derfor fortsat koordinere med helhedsplanarbejdet for at sikre sammenhæng til de
omkringliggende områder og funktioner, stiforbindelser mellem boligområdet syd for Firskovej
og til Fæstningskanalen nord for, samt for at sikre gode og spændende byrum.
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
henhold til lov om planlægning § 24. Efter Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer
og programmer skal miljørapporten sendes i høring i mindst otte uger.
Efter Lov om planlægning kan der på opfrodring fra en bygherre, indgås frivillige
udbygningsaftaler efter lovens § 21b.
Økonomi
Lokalplanforslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration, idet bygherre betaler
for relevante rådgiverydelser.
I forbindelse med lokalplanen peges der på en mulig ny stiforbindelse over/underbanen samt
en fremtidig signalregulering af krydset Firskovvej/Nørgaardsvej. Der er på nuværende
tidspunkt ikke opført anlægsbudget til disse infrastrukturelle tilpasninger. Forvaltningen vil i
løbet af 2018 fremlægge sager vedrørende beslutning om signalregulering af Krydset,
herunder finansieringsmuligheder indenfor de igangværende projekter om P-søgeringen, den
midlertidige indretning af Firskovvej eller helhedsplanen for Firskovvej. Forvaltningen vil
senere fremlægge sag vedrørende beslutning om ny stiforbindelse, herunder
finansieringsmuligheder.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Ad 1-4) Anbefales af Byplanudvalget
Ad 2 og ad 5) anbefales af Teknik- og Miljøudvalget
Ad 2) Anbefales af Økonomiudvalget.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-4) Anbefalet.
Ø (1) stemte imod, idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej
forinden.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 2) og 5) Anbefalet.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Henriette Breum (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
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Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-5) Godkendt.
Ø (1) stemte imod, idet Ø gerne ser, at der bliver lavet en helhedsplan for Firskovvej forinden.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til lokalplan 275
Overisgtskort med lokalplanafgrænsning og delområder
Parkering - Dobbeltudnyttelse
Lokalplan275 - Miljøscreeningsskema
Miljørapport for Lokalplan 275
Anmodning om udbygningsaftale
Servitut med historisk kort
Høringsområde - loklaplan forslag
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Punkt 18
Lundtoftegårdsvej - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger - skema A
(Beslutning
Resumé
Ansøgning fra Lyngby Boligselskab, afd. Lundtoftegårdsvej om støtte - skema A - til opførelse
af 150 boliger - 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes
2. kommunen yder grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessumen, svarende til
22.088.400 kr.
3. kommunen påtager sig at yde sædvanlig kommunegaranti for en del af realkreditlånet.
Sagsfremstilling
KAB har med brev af 27. november 2017 på vegne af Lyngby Boligselskab, afd.
Lundtoftegårdsvej fremsendt skema A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger
til opførelse af 150 boliger fordelt på 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger.
Det samlede boligareal udgør i alt 8.350 m2 - ekskl. fællesarealer fordelt således:
20 familieboliger på ca. 115 m2 inkl. fællesarealer
30 familieboligerpå ca. 49 m2 til borgere med lav betalingsevne inkl. fællesarealer
100 ungdomsboliger på ca. 56 m2 inkl. fællesarealer.
Den samlede beregnede anskaffelsesum udgør på grundlag af de fastsatte rammebeløb
220.884.000 kr. inkl. energitillæg for etagebyggeri og er fordelt som følger:
Grundudgifter
Omkostninger og gebyrer
Håndværkerudgifter
I alt
Projektet finansieres således:

39.330.250
23.653.199
157.900.551
220.884.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)
Beboerindskud (2 %)
Realkreditlån (88%)
I alt

22.088.400
4.417.680
194.377.920
220.884.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Den gennemsnitlige årlige m2-leje er opgjort til henholdsvis 1.243 kr. for familieboligerne og
1.086 kr. for ungdomsboligerne - begge eskl. forbrugsudgifter. Den månedlige leje for de
enkelte boligtyper bliver godt 4.500 kr. for en ungdomsbolig samt henholdsvis ca. 4.500 kr. for
en 1-værelses familiebolig og ca. 10.700 kr. for en 4-værelses familiebolig.
Lovgrundlag
Lov om almene boliger.
Økonomi
Tilsagn til projektet indebærer,
at kommunen yder et grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen, svarende til
ovennævnte 22.088.400 kr. og
at der stilles sædvanlig kommunenganranti for en del af realkreditlånet, svarende til ca.
146.000.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
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Punkt 19
Forslag til Lokalplan 278 for Åbrinken (beslutning)
Resumé
Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan for rækkehusbebyggelsen Åbrinken i Virum bydel
sendes i offentlig høring. Lokalplanforslaget skal sikre bebyggelsens arkitektoniske fremtræden
ved at fastsætte bestemmelser for bl.a. tilbygninger og den ydre fremtræden af den
eksisterende bebyggelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lokalplanforslag 278 for Åbrinken sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
2. der sendes orienterende brev til de omkringboende samt nærliggende
grundejerforeninger, jf. høringsområde (bilag)
3. der afholdes et orienterende møde om lokalplanforslaget i høringsperioden
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanen.
Sagsfremstilling
Lokalplanens formål er at
• udlægge områdets generelle anvendelse til helårsbeboelse, tæt-lav bebyggelse
• bevare bebyggelsens arkitektoniske fremtræden
• sikre områdets grønne karakter.
Lokalplanforslaget omfatter rækkehusbebyggelsen Åbrinken fra 1954. Bebyggelsen er tegnet
og opført af Johan Christensen og Søn. Bebyggelsen rummer 192 boliger fordelt på 17
husrækker. De 15 rækker er af hustype A, og de resterende to rækker af hustype B, som
adskiller sig en smule i facaden og er lidt mindre. Der er til bebyggelsen opført restaurant og
kirkesal i samme stil. Derudover rummer området 8 etageboliger fra 1994 samt 12
etageboliger fra 2003. I områdets nord-østlige del ligger et fredet grønt areal mod
Mølleådalen. Lokalplanforslaget muliggør ikke ændringer af det fredede grønne areal.
Rækkehusbebyggelsen er i 2015 genregistreret med en middel bevaringsværdi på 4 (som
besluttet på Byplanudvalgets møde den 23. september 2015). Lokalplanforslaget regulerer
ikke bebyggelsen i detaljen (som besluttet på Byplanudvalgets møde den 22. marts 2017),
men koncentrerer sig om de dele af bebyggelsen, som primært ses fra vej; de øverste
tagflader og facaden mod vej. Ejerne har foretaget talrige tilbygninger og ændringer i
bebyggelsen, så forvaltningen forventer ikke, at lokalplanen kan tilbageføre bebyggelsen til
dens oprindelige udseende. Lokalplanen kan dog sikre, at fremtidige ændringer sker på en
ensartet måde, så bebyggelsen fremstår harmonisk og som en helhed. Lokalplanen vil også
betyde en væsentlig administrativ lettelse i kommunens byggesagsbehandling, idet tidligere
principielle tilladelser og dispensationer har dannet præcedens for områdets regulering.
Lokalplanforslaget regulerer blandt andet følgende:
•
•
•
•
•

inddragelse af garagen til boligformål
tilbygninger til enderækkehuse i samme stil som eksisterende rækkehus
etablering af vindfang og / eller overdækning på hustype A
etablering af overdækket terrasse på begge hustyper
tilbygning mod have på hustype B.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for overdækninger/skure samt hegning.
Lokalplanen aflyser tre servitutter, som enten er overflødige, eller hvor lokalplanens
bestemmelser erstatter servitutten. Servitutterne er beskrevet i lokalplanen og vil kunne ses
under lokalplanens annoncering på kommunens hjemmeside.
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Forvaltningen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget åbner mulighed for, at eksisterende
bebyggelse til kirkesal (Bredevej 52) samt restaurant og frisør (Bredevej 56 og 58) kan
omdannes til rækkehuse, hvis dette bliver aktuelt.
Lokalplanforslag 278 for Åbrinken er vedlagt (bilag).
Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i området samt til de
nærmeste omkringboende og nærliggende grundejerforeninger som vist på høringskortet
(bilag). Forvaltningen foreslår desuden, at der afholdes et borgermøde om lokalplanforslaget i
løbet af høringsperioden.
Forhold til kommuneplanen
I Kommuneplanforslag 2017 foreslås ramme 4.3.68 for Åbrinken ændret, så
bebyggelsesprocenten sættes op fra 40 til 65. Det gør det muligt at bygge til efter lokalplanens
bestemmelser uden at overskride rammens bebyggelsesprocent. Derudover foreslås
parkeringsnormen reduceret fra to til én. Denne parkeringsreduktion er allerede foretaget i
flere rammer for kommunens ældre rækkehuse, da grundene er for små til at rumme to
parkeringspladser, og fordi de oprindelige garager ikke er store nok til moderne biler. I
lokalplanforslagets beskrivelse af forholdet kommuneplanen vil teksten blive opdateret til 2017
og lokalplanen vil først blive offentliggjort efter offentliggørelsen af Kommuneplan 2017.
Miljøscreening
Forvaltningen har foretaget en miljøscreening dateret 26. september 2017 (bilag). På
baggrund af screeningen vurderer forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, da
planen ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. §
3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen forslår derfor, at der
ikke uddarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslaget.
Lovgrundlag
Planloven.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-4) Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) deltog ikke i sagens behandling.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-4) Godkendt.
Bilag
•
•
•

Høringsområde til lokalplanforslag 278
Miljøscreening Lokalplan 278 Åbrinken
Lokalplanforslag 278 for Åbrinken
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Punkt 20
Genforelæggelse: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13/2013 (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlægger høringssvar fra kommuneplantillæggets høring. Høringssvarene
peger på, at kommuneplantillæggets formulering om at bevare områdets særlige bebyggelsesog beplantningskarakter ikke er i overensstemmelse med Lokalplanforslag 258´s
bestemmelser. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages endeligt, idet
teksten til ramme 1.3.82 ændres til "Områdets særlige bebyggelseskarakter skal bevares."
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen vedtages endeligt, idet
kommuneplantillæggets formulering i ramme 1.3.82 "Områdets særlige bebyggelses- og
beplantningskarakter skal bevares", ændres til "Områdets særlige bebyggelseskarakter skal
bevares".
Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 13/2013 for Bondebyen knytter sig op på Lokalplanforslag 258 for
Bondebyen, og har været udsendt i høring parallelt med lokalplanforslaget fra den 23.
september til og med den 18. november 2016. Størstedelen af høringssvarene har relation til
lokalplanforslaget, men enkelte peger på, at der ikke er overensstemmelse mellem den
udpegning af bevaringsværdige træer, som er i lokalplanforslaget, og den tekst, der er i
forslag til kommuneplantillægget, jf. høringsnotates pkt. 16.2, 20.1 og 23.1. (bilag). I
forslaget til kommuneplantillæg 13 står der blandt andet, at "Bondebyens særlige
bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares" (bilag).
Lokalplanforslag 258 for Bondebyen udpeger en karakterisktisk lindeallé ved Stades Krog. Hvis
der skal udpeges flere træer i Lokalplan 258, vil det primært være solitære træer på vejareal,
idet udpegning af træer på privat grund er en vidtgående restriktion, der skal have en stærk
begrundelse. Ved udpegning af vejtræer vil det således være kommunen selv, som sørger for
genplantnng.
Lyngby-Taarbæk Kommune er en grøn kommune. Det fremgår i kommunens overordnede
planer og politikker, og der lægges generelt stor vægt på at fastholde den grønne profil. Hvis
et bevaringsværdigt træ fældes, vil det blive foretaget en, ofte længerevarende,
myndighedsbehandling med henblik på genplantning. Lokalplanens bestemmelser indeholder
ikke en handlepligt, så det kan være vanskeligt at få ejer til at genplante. Frem for omfattende
udpegninger anbefaler forvatlningen, at der kun udpeges beplantninger, der er særligt
karakterskabende for det aktuelle lokalplanområde. Derfor er der i lokalplanforslaget alene
udpeget en karakteristisk lindeallé ved Stades Krog.
Som alternativ til, at der udpeges flere bevaringsværdige træer, vil bevaring af
lokalplanområdets grønne karakter indgå som en del af kommunens grønne profil og som en
del af forvaltningens daglige drift og fokusområde, hvor kommunens grønne arealer ses som
en helhed. Denne tilgang er senest konkretiseret i "Træstrategi for Lyngby-Taarbæk
Kommune", som er del af en strategi for at fastholde kommunens grønne værdier, jf.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 3. marts 2016.
Lyngby-Taarbæk Kommune har i efteråret 2016 modtaget bytræprisen for etablering og
fastholdelse af en værdifuld og karakterskabende allébeplantning på Lyngby Hovedgade.
Idet den grønne karakter således sikres gennem kommunens generelle grønne fokus, foreslår
forvaltningen, at kommuneplantillæggets formulering i ramme 1.3.82 "Områdets særlige
bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares", ændres til "Områdets særlige
bebyggelseskarakter skal bevares".
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Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 22. februar 2017
Anbefalet, dog således at Lokalplanen udpeger bevaringsværdige træer som vist i lokalplan
199, dog med fokus på at træer, som primært opleves fra vej udpeges, hvorfor der foretages
fornyet høring af Kommuneplantillægget i 4 uger inden forelæggelse for
Kommunalbestyrelsen. Derudover opfordrer udvalget til, at forvaltningen afholder møde med
Bondebylaugets bestyrelse i forhold til en grøn plan for Bondebyen.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 6. april 2017
Taget af dagsordenen.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Johannsen Wedel (V).
Supplerende sagsfremstilling, september 2017
Byplanudvalget besluttede den 22. februar 2017 at udsende Lokalplanforslag 258 for
Bondebyen i en fornyet høring med udpegning af bevaringsværdige træer som vist i gældende
Lokalplan 199 for Bondebyen, dog med fokus på træer, som primært opleves fra vej.
Udpegningerne gav anledning til at supplere kommuneplantillægget med formuleringen
"Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares". Dette blev sendt i
fornyet høring sammen med de nye udpegninger.
Der er ikke kommet nogen bemærkninger til formuleringen i kommuneplantillægget, og
forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med den nævnte
formulering.
Supplende indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 13 vedtages endeligt med tilføjelsen til ramme
1.3.82: "Områdets særlige bebyggelses- og beplantningskarakter skal bevares".
Byplanudvalget, den 20. september 2017
Supplerende indstilling anbefalet idet udvalget noterer sig, at de forskellige forslag til LAR
projekter kan gennemføres.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•
•

Høringsnotat til Lokalplan 258 for Bondebyen
Forslag til kommuneplantillæg 13 for Bondebyen
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Punkt 21
Endelig vedtagelse af Lokalplan 258 for Bondebyen (Beslutning)
Resumé
Lokalplanforslag 258 for Bondebyen har i alt været sendt i 3 høringer, hvoraf de to sidste
udelukkende har omhandlet udpegning af bevaringsværdige træer. Lokalplanforslagets 1.
høring omhandlede blandt andet mulighed for en bred anvendelse af den centrale del af
Bondebyen, samt regulering af ny bebyggelse på Ved Smedebakken, så modernistisk byggeri
kan hindres. Byplanudvalget har før de sidste to høringer anbefalet endelig vedtagelse af
lokalplanen med enkelte ændringer (som beskrevet i høringsnotat af 21.11.2016) samt den
sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. I denne sag fremlægger forvaltningen
resultatet af de to sidste høringer vedr. bevaringsværdige træer. Denne sag indeholder derfor
Byplanudvalgets anbefaling til endelig vedtagelse og sammenfattende redegørelse af
miljøvurdering til kommunalbestyrelsen samt forvaltningens forslag til udpegning af
bevaringsværdige træer, som er beskrevet i høringsnotat af 26.10.2017 og tilhørende kortbilag
3 til lokalplanen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ændringer, der indgår i høringsnotatet "1. høring af lokalplan 258 for Bondebyen"
dateret 21.11.2016 (bilag), og som Byplanudvalget den 22. februar 2017 anbefalede til
kommunalbestyrelsen, indarbejdes i den endelige lokalplan,
2. ændringer, der indgår i høringsnotat "1. og 2. fornyet høring af lokalplan 258 for
Bondebyen" dateret 26.10.2017 (bilag) samt tilhørende kortbilag 3 til lokalplanen
(bilag) vedrørende udpegning af bevaringsværdige træer indarbejdes i den endelige
lokalplan,
3. den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen (bilag) vedtages endeligt som
anbefalet af Byplanudvalget den 22. februar 2017, og at den indarbejdes i den endelige
lokalplan.
Sagsfremstilling
Lokalplanens forløb:
Lokalplanforslag 258 for Bondebyen (bilag) var oprindeligt sendt i offentlig høring fra den
23.09.2016 til den 18.11.2016. I den periode modtog kommunen flere høringssvar om, at
lokalplanforslaget ikke udpegede bevaringsværdige træer i samme omfang som den gældende
Lokalplan 199 for Bondebyen. På Byplanudvalgets møde den 22. februar 2017 anbefalede
udvalget, at lokalplanen blev vedtaget endeligt med de ændringsforslag, som indgik i det
fremlagte høringsnotat af 21.11.2016 (bilag). Udvalget anbefalede også, at den
sammenfattende redegørelse fra miljøvurderingen (bilag) blev indarbejdet i den endelige
lokalplan. Byplanudvalget besluttede dog samtidig, at der skulle foretages en fornyet høring
med udpegning af flere træer, før lokalplanen blev endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens
møde. Høringsnotatet af 21.11.2016 samt den sammenfattende redegørelse er således
allerede anbefalet vedtaget af Byplanudvalget.
Forvaltningen foretog på baggrund af Byplanudvalgets beslutning derfor en fornyet høring,
hvor der blev udsendt forslag til udpegning af væsentligt flere træer i Bondebyen. Træer, som
primært kunne opleves fra vej. Den fornyede høring forløb fra den 9. maj til den 6. juni 2017.
Under denne første fornyede høring modtog forvaltningen enkelte forslag til yderligere
udpegninger. Resultatet af den første fornyede høring blev fremlagt på Byplanudvalgets møde
den 20. september 2017, hvor udvalget besluttede, at de indkomne forslag til flere
udpegninger af træer også skulle i fornyet høring.
Opsamling på de sidste 2 høringer om udpegning af bevaringsværdige træer:
Forvaltningen har foretaget den anden fornyede høring i perioden fra den 27. september til
den 25. oktober 2017. Der er indkommet 6 høringssvar. Forvaltningen har i høringsnotat "1.
og 2. fornyet høring af lokalplan 258 for Bondebyen" dateret 26.10.2017 foretaget en
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vurdering af de høringssvar, som kom under både den første fornyede høring og den anden
fornyede høring om bevaringsværdige træer (bilag).
Der er tale om i alt 9 høringssvar. De 4 svar går på, at man finder det uhensigtsmæssigt at
udpege konkrete træer på privat grund. Ét høringssvar indeholder en generel opfordring til
ikke at udpege store skyggende træer på private grunde, og ikke at udpege så mange
offentlige vejtræer medmindre kommunen har ressourcerne til at holde deres størrelse nede.
De øvrige 4 svar er fra Bygningskultur Foreningen og Danmarks Naturfredningsforening (DN),
som foreslår en række konkrete træer udpeget. DN ønsker desuden stammehække udpeget,
jf. høringsskemaet pkt. 4.1. De to sidste svar er fra beboere på en ejendom, som selv foreslår
deres træ udpeget. Endelig er der ét høringssvar som generelt opfordrer til bevaring af det
grønne udtryk i kommunen.
Forvaltningens forslag:
Forvaltningen foreslår, at der ud af de 18 træer, som blev sendt i 2. fornyet høring, er ét træ,
som ikke udpeges som bevaringsværdigt. Det drejer sig om et asketræ på Gl. Lundtoftevej 32,
som står tæt sammen med et andet asketræ på samme grund. Forvaltningen vurderer, at det
grønne udtryk kan fastholdes kun med ét asketræ, idet der også er tale om en forholdsvis lille
grund, hvor skyggegener kan forekomme.
Forvaltningen gør opmærksom på, at almindelig vedligeholdelsesbeskæring (som ikke ændrer
kroneform eller på anden måde er et væsentligt indgreb) af træer kan ske uden forudgående
tilladelse fra kommunen.
Forvaltningen foreslår, at høringsnotat "1. høring af lokalplan 258 for Bondebyen" dateret
21.11.2016 (bilag) samt høringsnotat "1. og 2. fornyet høring af lokalplan 258 for Bondebyen"
dateret 26.10.2017 (bilag) med tilhørende kortbilag 3 visende bevaringsværdige træer (bilag)
vedtages, idet ændringer beskrevet i høringsnotaterne indarbejdes i den endelige lokalplan.
Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering:
Forvaltningen har udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen (bilag).
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen indarbejdes i den endelige lokalplan.
Lovgrundlag
Planlovens § 27 om endelig vedtagelse af planforslag samt Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Byplanudvalget, den 6. december 2017
Ad 1-3) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Bilag
•

Lokalplanforslag 258
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•
•
•
•

Sammenfattende redegørelse til lokalplan 258
Høringsnotat til 1. høring af Lokalplan 258 for Bondebyen
Bevaringsværdige træer
Høringsnotat for 1. og 2. fornyet høring dateret 26.10.2017
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Punkt 22
Trafikvurdering krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej (Beslutning)
Resumé
Der er udarbejdet trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej. Det anbefales at
iværksætte midlertidige forbedringer af krydset af trafiksikkerhedsmæssige årsager, når det er
muligt. Med de foreslåede foranstaltninger skønnes krydset at være trafiksikkert samtidigt
med, at trafikken vil kunne afvikles hensigtsmæssigt indtil videre.
Det anbefales, at en signalregulering af krydset vurderes i forbindelse med evaluering af den
netop udførte krydsombygning af Klampenborgvej/Hjortekærsvej.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. krydsudformningen trafiksikres, dvs. med ændret afmærkning og forbedring af
oversigtsforhold, og at dette iværksættes, når det er muligt, samt at udgifterne
afholdes af projekt "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018" (budgetår
2018) jf. bemærkninger i sagens økonomiafsnit.
2. en evt. signalregulering af krydset vurderes i sammenhæng med evaluering af det
netop ombyggede kryds Klampenborgvej/Hjortekærsvej.
Sagsfremstilling
Baggrund:
Kommunalbestyrelsen har den 6. april 2017 i sagen om trafikløsninger i forbindelse med
vejlukning af Fortunen besluttet, at krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej skal trafikvurderes.
Beslutningen er truffet på baggrund af dialog med grundejerforeningerne vedrørende krydset
Klampenborgvej/Hjortekærsvej.
Kommunalbestyrelsen har den 5. oktober 2017 i sagen om trafikløsninger for
Hjortekærsvej/Klampenborgvej - Klampenborgvej/Trongårdsparken/Hvidegårdsparken
besluttet at gennemføre en evaluering af det netop ombyggede kryds
Hjortkærsvej/Klampenborgvej senest 12 måneder efter ibrugtagning, samt at belyse fordele og
ulemper for den trafikale afvikling i området ved en eventuel signalregulering af krydset
Klampenborgvej/Ermelundsvej.
Trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej
Der er nu udarbejdet en trafikvurdering af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej (bilag) med
uheldsanalyse, krydstælling, besigtigelse, kapacitetsvurdering mv.
Uheldsanalysen (2012-2016) viser et personskadeuheld (en dræbt), et materielskadeuheld og
et ekstrauheld (ringe materielskade). I 2017 er der endvidere registreret et
materielskadeuheld og et ekstrauheld. Fire ud af fem uheld er mellem personbiler, mens det
sidste uheld var mellem en personbil og en hest med rytter.
Forbedring af nuværende krydsudformning
På baggrund af uheldsanalysen og besigtigelsen er det vurderet, at der af hensyn til
trafiksikkerheden kan udføres en forbedring af den nuværende krydsudformning ved at ændre
midterafmærkningen og forbedre oversigtsforholdene ved beskæring af beplantning i nordlige
side af Klampenborgvej og indføre standsningsforbud på den sydlige del af vejen. Det
anbefales at iværksætte disse tiltag, når det er muligt.
Der er foretaget kapacitetsberegninger for nuværende udformning af krydset både med
dagens trafik i spidstimerne, men også med en trafikvækst på 5 %, 10 % og 15 %. Dagens
trafik kan afvikles i krydset, men der er beregnet store forsinkelser om eftermiddagen for
trafikken fra den sydlige del af Ermelundsvej og ud på Klampenborgvej. Ved yderligere
trafikvækst vil der opstå yderligere forsinkelser/sammenbrud på Ermelundsvej, f.eks. ved en
trafikvækst på 5 %, hvilket kan være et sandsynligt scenarie om 5 år.
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Kapacitetsberegninger viser, at en rundkørsel ikke løser fremtidige kapacitetsproblemer. En 2sporet rundkørsel kan afvikle såvel dagens trafik som den fremtidige trafik. Løsningen vil dog
være arealkrævende, og anbefales derfor ikke. Hvis det nuværende kryds ombygges til 2 Tkryds (forsætning af kryds), så kan disse afvikle dagens trafik, men ikke den fremtidige trafik.
Signalregulering af krydset kan af kapacitetshensyn derfor blive nødvendig, og vil samtidig
hjælpe yderligere på trygheden i krydset. Et sådan kryds vil skulle vurderes i forhold til
udformningen af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, samt i sammenhæng med de
konsekvenser det evt. kan have i forhold til lokaltrafikken og den gennemkørende trafik i
området.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der af hensyn til trafiksikkerheden iværksættes forbedring af
nuværende krydsudformning, samt at etablering af signalregulering vurderes nærmere i
forbindelse med evaluering af ombygning af krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, jf.
Kommunalbestyrelsens beslutning af 5. oktober 2017.
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje § 8
Økonomi
Overslagspris for forbedring af nuværende krydsudformning - ændret afmærkning og
forbedring af oversigtsforhold koster overslagsmæssigt ca. 50.000 kr. (2018-prisniveau), som
afholdes under anlægsprojekt "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018" (budgetår
2018). Puljen for aktiviteter til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2018 udgør
2.082.200 kr. (2018-prisniveau).
I aktuel måneds udvalgsrække indgår parallelt en sag med anmodning om frigivelse af det
fulde rådighedsbeløb til parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag for 2018. Med
nærværende sag frigives øremærkede 50.000 kr. til at gennemføre de omtalte midlertidige
forbedringer af krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej.
Såfremt aktiviteterne omkring forbedret krydsudformning Klampenborgverj/Ermelundsvej evt.
måtte blive billigere end prisoverslaget, så vil budgetrest automatisk blive anvendt til de øvrige
opgaver, overordnet planlagt for anlægsprojektet "Parkerings- og Trafiksikkerhedsmæssige
tiltag 2018". Tilsvarende vil mindre budgetoverskridelser på op til 25 % (12.500 kr.) kunne
holdes inden for samme pulje uden fornyet udvalgsbehandling.
Beslutningskompetence
Ad 1) Teknik- og Miljøudvalget
Ad 2) Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Ad 1) Godkendt
Ad 2) Anbefalet at denne vurderes og evalueres i sammenhæng med evalueringen af
Hjortekærsvej/Klampenborgvej, dvs. ultimo 2018.
Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
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Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 2) Godkendt.
Bilag
•

Trafikvurdering af Klampenborgvej/Ermelundsvej
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Punkt 23
Furesøkvarteret - overføre midler til 2018 til myndighedsbehandling af fejltilkoblet
regnvand (beslutning)
Resumé
Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2015 konstateret, at regnvandet på 89 ejendomme kan være
ulovligt tilkoblet den offentlige spildevandskloak. Fejltilkoblingerne kan være årsagen til, at
opblandet regn- og spildevand løber fra Malmmosen Pumpestation til et grøftesystem ved
Malmmosen ved kraftig regn. Dette medfører uhygiejniske forhold i grøfterne og forurening af
Malmmosen. Lyngby-Taarbæk Kommune kan give påbud til de 89 ejendomme om at lovliggøre
spildevandsforholdene. Dette forudsætter, at forvaltningen gennemgår samtlige sager.
Kommunalbestyrelsen har afsat 600.000 kr i Budget 2017-2020 til at gennemføre
sagsbehandlingen i 2019. Forvaltningen vurderer, at der kan være risiko for
myndighedspassivitet, hvis sagsbehandlingen venter så længe og anbefaler, at
sagsbehandlingen fremrykkes til at begynde primo 2018.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udgiftsbevillingen til sagsbehandling af påbud om lovliggørelse i
Furesøkvarteret på 600 t. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018 på aktivitetsområdet "Natur og
Miljø".
Sagsfremstilling
Teknik og Miljøudvalget blev på møde den 19. april 2016 orienteret om, at Lyngby-Taarbæk
Forsyning i 2015 har konstateret, at 89 ejendomme i Furesøkvarteret kan være ulovligt koblet
til det offentlige spildevandssystem.
Lyngby-Taarbæk Forsyning har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at undersøge
muligheden for at påbyde de pågældende grundejere at sørge for, at regnvand fra tage og
overflader holdes på egen grund. Det kræver en individuel sagsbehandling at vurdere
påbudsmuligheden og gennemføre de nødvendige påbud. Kommunalbestyrelsen har derfor i
Budget 2017-2020 bevilget 600.000 kr i 2019 til at udføre opgaven.
Forvaltningen vurderer imidlertid, at der kan være risiko for myndighedspassivitet, hvis
sagsbehandlingen venter til 2019. De berørte borgere blev kontaktet af Lyngby-Taarbæk
Forsyning i 2015 og stillet i udsigt, at de ville blive kontaktet af kommunen som opfølgning.
Der er afgørelser i Miljøklagenævnet om myndighedspassivitet ved henlæggelse af sager i
mere end 2-3 år. Forvaltningen foreslår derfor, at sagen fremrykkes til 2018, og at bevillingen
på 600.000 kr flyttes fra 2019 til 2018.
Lovgrundlag
Det fremgår af landvæsenskommissionskendelse af 21. maj 1953 samt af kommunens
spildevandsplan, at grundejerne i Furesøkvarteret skal holde regnvand fra tage og overflader
på egen grund og ikke må tilslutte regnvandet til det offentlige spildevandssystem.
Kommunen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde grundejere at lovliggøre
spildevandsforholdene på deres ejendomme
Økonomi
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftalen 2017-2020, indgået den 23. september 2016,
besluttet at bevilge 600 t. kr. i 2019 til "Lovliggørelse af fejltilslutninger i Furesø" til
aktivtetsområdet "Miljø og Natur". Midlerne fremrykkes til 2018.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 6. december 2017
Anbefalet.
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Aase Steffensen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 24
Beskæftigelsesplan 2018 - afsluttende behandling (Beslutning)
Resumé
Beskæftigelsesplan 2018 fremlægges til politisk godkendelse. Udkast til resultatmål har været
drøftet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 10. oktober 2017, hvorefter resultatmål
og udkast til plan har været i skriftlig høring hos Handicaprådet og Integrationsrådet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.
Sagsfremstilling
Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver strategi
og indsats for det kommende års lokale beskæftigelsesindsats. Udkast til resultatmål for
beskæftigelsesplan 2018 blev behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 10.
oktober 2017. Resultatmålene tager afsæt i udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren samt
udfordringer i den lokale beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesplanen indeholder seks indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen 2018:
1. Flere i beskæftigelse
2. Flere unge i job eller uddannelse
3. Samarbejde med virksomhederne
4. Jobrettet integration for flygtninge og familiesammenførte
5. Flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse
6. Bekæmpelse af socialt bedrageri
Da resultatmålene blev drøftet på mødet den 10. oktober 2017, besluttede Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget at tilføje et ekstra følgemål omkring antallet af rådighedssanktioner for
de jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Resultatmål og følgemål fremgår endeligt af Beskæftigelsesplan 2018 (bilag). Desuden fremgår
begrundelserne for resultatmålene af: ”Forslag til mål i Beskæftigelsesplan 2018” (bilag).
Udkast til plan og resultatmål har været i skriftlig høring blandt medlemmerne af
Handicaprådet og Integrationsrådet. Begge råd har sendt høringssvar, som fremgår af:
”Høringssvar fra Integrationsrådet og Handicaprådet” (bilag).
På baggrund af høringssvarene er der tilføjet uddybende beskrivelser i Beskæftigelsesplan
2018 i forhold til afsnittet om integration (unge og uddannelse) på side 20 samt under det
indledende afsnit om borgerinddragelse på side 2. Tilføjelserne er markeret med rød.
Resultatniveauer for målene fastsættes primo 2018 på baggrund af ledighedsskøn, som bliver
udmeldt i december 2017. Resultatniveauer fremlægges til politisk godkendelse.
Lovgrundlag
Det følger af beskæftigelseslovgivningen, at kommuner skal udarbejde en beskæftigelsesplan.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017
Anbefalet.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
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Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Ø (1) undlod at stemme.
Bilag
•
•
•

Beskæftigelsesplan 2018
Notat - Forslag til mål for Beskæftigelsesplan 2018
Høringssvar fra Integrationsrådet og Handicaprådet
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Punkt 25
Status på KKR anbefalinger om tværkommunalt samarbejde (Drøftelse)
Resumé
Der skal gives status for tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet til
Kommunekontaktrådet (KKR) en gang årligt. På denne baggrund forelægges status for
samarbejdet i 2016 og 2017 til drøftelse inden status sendes videre til KKR.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status for tværkommunalt samarbejde drøftes og på baggrund heraf
sendes til KKR.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2015 arbejdet med anbefalingerne for det
tværkommunale samarbejde, der koordineres af KKR. KKR justerer løbende anbefalingerne på
baggrund af kommunernes tilbagemeldinger. Anbefalingerne for 2016 og 2017 blev vedtaget
den 22. juni 2016 (bilag). Det er aftalt, at kommunerne giver en årlig status på anbefalingerne
til det tværkommunale samarbejde.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet sag med status på arbejdet med anbefalinger
for det tværkommunale samarbejde (bilag). Status er udarbejdet med afsæt i det skema, som
KKR har foreslået.
Anbefalingerne for 2016 og 2017 er opdelt i fem hovedområder:
• Virksomhedsrettede indsatser
• Borgerrettede indsatser
• Opkvalificering af medarbejdere
• Dokumentation af effekt af indsats
• Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge.
Det er embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse som drøfter og
godkender oplæg til drøftelse i KKR om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelse.
Under embedsmandsudvalget er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af både
jobcenterchefer og direktører, som er det udførende led i forhold til at drive udviklingen af
initiativer inden for det tværkommunale samarbejde.
Det er forvaltningens vurdering, at det tværkommunale samarbejde i forhold til de opstillede
anbefalinger er positivt.
Lyngby-Taarbæk Kommune samarbejder i høj grad med kommuner i Hovedstadsområdet om
Hovedstadens Rekrutteringsservice og har desuden indgået formelle samarbejdsaftaler med
flere kommuner, som har virksomheder, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft.
For særlige indsatser for mindre målgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune indgået
samarbejder med udvalgte kommuner om f.eks. akademikere og sygemeldte borgere med
stress, angst og depression.
Lyngby-Taarbæk Kommune opkvalificerer løbende medarbejdere og ledere i forhold til
kerneopgaven bl.a. via tværkommunale opkvalificeringsforløb og netværksmøder.
Forvaltningen vurderer, at der fortsat er potentiale for at udvikle det tværkommunale
samarbejde omkring dokumentation af effekten af indsatser. Lyngby-Taarbæk Kommune
deltager i regionalt KL-netværk for jobcentrenes ledelse, hvor behovet for dokumentation
løbende drøftes – herunder anbefalinger og ønsker fra kommunerne til Jobindsats.dk, som KL
kan give videre til Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering.
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Lyngby-Taarbæk Kommune har netop givet tilsagn til at deltage i en tværkommunal
trepartsaftale omkring IGU (integrationsgrunduddannelse) samt en tre-årig tværgående
indsats: ”Sammen om virksomhedsrettet integration” i samarbejde med arbejdsmarkedets
parter, VEU-centre (voksen- og efteruddannelsescentre), sprogskoler og jobcentre i de
kommuner i Region Hovedstaden, der har modtaget flygtninge.
Lovgrundlag
Det følger af Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 2 stk. 2 at
kommuner kan samarbejde med andre kommuner om den tværkommunale
beskæftigelsesindsats og skal drøfte tværkommunalt samarbejde i regi af
kommunekontaktrådene.
Økonomi
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017
Drøftet.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Bilag
•
•

Anbefalinger for tværkommunalt samarbejde for 2016-2017
Status på KKR justerede anbefalinger 2016 og 2017
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Punkt 26
Analyse af ungeområdet (Beslutning)
Resumé
I budget 2018 er der afsat midler til en styrket ungeindsatsen i Lyngby- Taarbæk. Det er
forvaltningens vurdering, at der er behov for mere viden om, hvilke unge der i LyngbyTaarbæk Kommune, der ikke kommere videre i en ungdomsuddannelse, falder fra den og i
sidste ende, ender på offentlig forsørgelse eller som forsørges på anden vis, uden at være i job
eller under uddannelse. Forvaltningen har derfor indhentet et tillbud på en undersøgelse som
er skræddersyet til Lyngby-Taarbæk. Analysen har til hensigt at kvalificere det fremadrettede
forbyggende arbejde på ungeområdet og derved være et væsentligt bidrag til arbejde med en
kommende ungepolitik. Med denne sag skal udvalget godkende, at der igangsættes en analyse
samt den foreslåede finansiering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender
1. igangsættelsen af analysen, incl. tilkøb til delanalyse 2 "Kendetegn og profiltype"
2. den foreslåede finansiering, der medfører, at der i 2017 samlet flyttes 308.400 kr. fra
aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration.
Sagsfremstilling
Med budget 2018 er der stillet skarpt på en styrket ungeindsats i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Baggrunden er bl.a., at der er en forventning til, at andelen af unge som kommer til at
færdiggøre en ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet profilmodel), er faldende. Der er
et antal unge, som ikke kommer videre i ungdomsuddannelse efter endt grundskole, eller som
lander på den forkerte ungdomsuddannelse og her enten falder fra eller vælger at gennemføre
for derefter at tage endnu en ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at der er behov for, at
arbejde for at flere får en kompetencegivende uddannelse, at færre lander på kontant- og
uddannelseshjælp, og i det hele taget at fastholde unges varige tilknytning til
arbejdsmarkedet.
En væsentligt forudsætning for at tilrettelægge de rette indsatser, er en indgående og fælles
viden om de unge. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en ungeanalyse, som skal
være med til at give kommunen et solidt billede af kommunens ungemålgruppe. Målet er at
skabe et helhedsfokus på ungegruppen fra grundskoleniveaue og frem - dvs. fra 15-30 år.
Vedlagt er tilbud på ungeanalyse (bilag).
Målgruppen for analysen er unge, som 1) modtager offentlig forsørgelse i jobcenteret samt
unge, der 2) hverken modtager offentlig forsørgelse eller er i job eller i gang med en
uddannelse. Analysen skal bl.a. indeholde en afdækning af de unges vej gennem skole- og
uddannelsessystemet, og de indsatser, de unge modtager samt resultaterne heraf.
Analysen forventes at bestå af følgende overordnede elementer:
• Udviklingen i ungemålgruppen, herunder hvordan antal og andel af unge i målgruppen
har udviklet sig historisk, hvor de unge kommer fra, hvor mange der debuterer på
uddannelseshjælp som 18-årig m.v.
• Kendetegn blandt ungemålgruppen, herunder afstand til uddannelse/job, job og
uddannelsesbarrierer, varighed på offentlig forsørgelse, herunder periode med delvis
tilknytning til arbejdsmarked, "typisk" ungeprofiltype m.v.
• De unges uddannelseshistorik, herunder uddannelsesniveau, tilgang til og frafald fra
uddannelser, hvilke grundskole og uddannelsessted de unge 18 årige debutatner
kommer fra, bevægelser videre fra ungdomsuddannelserne m.v.
• Profiltyper blandt de unge, herunder inddeling i segmenter efter "typiske" eller
"dominerende" karkteristika, der kan anvendes aktivt i indsatsen.
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•
•

Afdækning af tilbud og indsatser i hhv. jobcentret (Center for Arbejdsmarked), UU
(Center for Uddannelse og Pædagogik) og familieområdet (Center for Social indsats),
herunder timingen og typen af indsatser m.v.
Resultater af ungeindsatsen, herunder andelen der kommer i job eller påbegynder en
uddannelse, status på 18-års debutanter, indsatsmæssige pointer m.v.

Selve analysen vil blive delt i 4 delanalyser:
1. Udvikling i målgruppen
2. Kendetegn og profiltyper
3. De unges uddannelse
4. Indsatser og resultater
Som supplement til
afdækket:
• Hvor mange
• Hvor mange
• Hvor mange
om.

delanalyse 2, vil der ved et tilkøb på 20.000 kr. være muligt også at få
unge under 18 år, der har været anbragt
unge under 18 år, der har modtaget forebyggende foranstaltninger
af de unge, der har psykiske diagnoser, og hvilke diagnoser det drejer sig

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående emner medtages i analysen.
Hvor det er muligt og relevant, sammenlignes resultaterne med andre kommuner. På
baggrund af undersøgelsens resultater opstilles en række anbefalinger, som kan bruges i de
videre drøftelser på området.
Analysen vil løbe over fire måneder, og forventes klar til politisk behandling i maj 2018.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Prisen for delanalyse 1-4, afrapportering samt projektledelse udgør 274.500 kr., som inkl. 20
% konsulentgebyr på 54.900 kr. svarer til en samlet udgift på 329.400 kr. Hertil kommer køb
af data fra Danmarks Statistik inkl. daglig brugerafgift anslået til 10-15.000 kr.
Dertil kommer tilkøb på en udvidelse af delanalyse 2 til 24.000 inkl. konsulentgebyr.
Den samlede pris for analysen inkl. tilkøb udgør dermed 368.400 kr., som foreslåes finansieret
med 308.400 kr. fra rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og
60.000 kr. af rammen til administration under Center for Uddannelse og Pædagogik samt
20.000 kr. af rammen for udsatte børn og unge. Projektmidlerne foreslås samlet under
rammen til administration i Center for Uddannelse og Pædagogik, hvor projektet er
organisatorisk forankret. Forslaget indebærer, at der i 2017 samlet flyttes 308.400 kr. fra
aktivitetsområde Erhverv og Beskæftigelse til aktivitetsområde Administration.
Beslutningskompetence
Ad 1) Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelse- og
Integrationsudvalget
Ad 2) Kommunalbestyrelsen
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017
Ad 1) Godkendt
Ad 2) Anbefalet
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017
Ad 1) Godkendt, i overeensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 5.
december 2017.
Ad 2) Anbefalet, idet udvalget finder, at analysen også bør omfatte alle unge i kommunen.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. december 2017
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Anbefalet.
Henrik Bang (Ø) var fraværende. Istedet deltog Henrik Brade Johansen (B).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•

Mploy tilbud på analyse af skole- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk
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Punkt 27
Kvalitetsstandarder for 2018 i Center for Sundhed og Omsorg (Beslutning)
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje på
sundheds- og ældreområdet. Formålet er at skabe gennemsigtighed i ydelser til borgerne.
Forvaltningen forelægger forslag til både nye og reviderede kvalitetsstandarder.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til nye og reviderede kvalitetsstandarder godkendes
2. forslag til kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet forud for
godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Baggrund
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for støtte, træning og pleje på
Sundheds- og Ældreområdet for personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
og/eller særlige sociale problemstillinger. Kataloget over kvalitetsstandarderne for 2018 (bilag)
indeholder en generel indledning samt en beskrivelse af de enkelte kvalitetsstandarder. I de
beskrevne kvalitetsstandarder er indarbejdet forslag til ændringer samt forslag til nye
kvalitetsstandarder. De væsentligste ændringer i Kataloget over kvalitetsstandarderne er
beskrevet nedenfor.
Kvalitetsstandarden for rehabiliteringsforløb
Der skelnes fremover mellem rehabiliteringsforløb og vurderingsforløb. Denne ændring
begrundes i, at forløbene knytter an til forskellig lovgivning, henholdsvis Retssikkerhedsloven
(RSL) og Serviceloven (SEL). Rehabiliteringsforløb (SEL) er typisk af lidt længere varighed,
mens vurderingsforløb (RSL) er af kortere varighed. Der er således tale om to typer af forløb
med hver deres formål. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nationale håndbog
om rehabiliteringsforløb, er der udarbejdet en lokal håndbog om forløbene, som implementeres
i 2018.
Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning
Der er forskelle på målgruppe for henholdsvis genoptræning og vedligeholdende træning.
Derfor foreslås, at kvalitetsstandarden opdeles i to for hver sin målgruppe.
Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning, kommunal genoptræning og
hjerneskaderehabilitering
I beskrivelsen af kvalitetsstandarderne for genoptræning, vedligeholdende træning, kommunal
genoptræning samt hjerneskaderehabilitering er præciseret, om det drejer sig om ambulant
træning eller døgnophold.
Kvalitetsstandarden for rengøring
Andre kommuner, som fx Rudersdal, har i deres kvalitetsstandard for rengøring præciseret, at
såfremt borger kan betjene en selvkørende støvsuger, og hjemmet er egnet til det, da
henvises borger til at benytte en selvkørende støvsuger forud for rengøringsydelse. Social- og
Sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at kommunen stiller selvkørende støvsugere til
rådighed. Disse støvsugere er efterhånden udtjente. Lovgivningsmæssigt betragtes en
selvkørende støvsuger som "sædvanligt indbo" og er derved borgers udgift. Derfor foreslås
det, at der i afsnittet om Egenbetaling tilføjes en selvkørende støvsuger.
Det kræver kognitive ressourcer at planlægge støvsugning forud for en rengøringsydelse med
vask af gulve. På denne baggrund vil praksis fremadrettet være, at der vil ske en konkret og
individuel vurdering af, om borgeren kan benytte en selvkørende støvsuger. Der vil ligeledes
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ske en vurdering af, om hjemmet er egnet til en selvkørende støvsuger samt muligheden for,
at hjemmet kan gøres egnet.
Praksis i forbindelse med rengøring er at feje indvendige trapper og ikke støvsugning. Derfor
er det ændret i kvalitetsstandarden for rengøring i overensstemmelse med praksis.
Kvalitetsstandard for klippekortsordningen i hjemmeplejen
Forvaltningen foreslår at lempe kriterierne for at kunne indgå i klippekortsordningen i
hjemmeplejen. De nuværende kriterier er inspireret af Københavns Kommune og er formuleret
således, at de alle skal være opfyldt. Forslaget er, at borgere, der opfylder enkelte af
kriterierne, fremover kan indgå i målgruppen for klippekortsordningen. Baggrunden for at
lempe kriterierne, er at flere borgere kan modtage ordningen.
Kvalitetsstandarden for personlig pleje
Forvaltningen foreslår, at forebyggelse af tryksår slettes som en opgave, da forebyggelse og
behandling af tryksår indgår som en del af indsatserne i sygeplejekataloget. Linnedskift og
hjælp til at hæve penge foreslås slettet, da disse aktiviteter indgår i ydelser vedr. praktisk
hjælp. Sengeredning foreslås slettes, da praksis er at ryste og lufte dynen. Det foreslås at
tilføje psykisk støtte under opgave for personlig hjælp og pleje.
Forslag til ny kvalitetsstandard om aflastende praktisk hjælp
Arbejdet med det nye indsatskatalog i det digitale omsorgssystem har synliggjort, at der er
behov for en konkret og selvstændig ydelse vedrørende aflastende praktisk hjælp til
pårørende, som har en plejekrævende pårørende boende i hjemmet. Denne aflastende
praktiske hjælp er hidtil blevet bevilget efter §83 i Serviceloven (Personlig hjælp og pleje samt
hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet). Den bør bevilges efter §84 i Serviceloven
(Afløsning eller aflastning til ægtefælle, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne), hvorfor forslag til ny kvalitetsstandard er udarbejdet.
Tilføjelse af to kvalitetsstandarder, der tidligere er politisk godkendt
Kvalitetsstandarderne for henholdsvis Ledsagerordning for borgere over 67 år og
aktivitetstilbuddet "Hovedsagen" er tidligere behandlet af Kommunalbestyrelsen og tilføjes
derfor til kataloget.
Forslag til forenkling - fra to kvalitetsstandarder vedrørende demensplejeboliger til én
kvalitetsstandard
På nuværende tidspunkt er der to forskellige kvalitetsstandarder for henholdsvis borgere med
funktionstab som følge af demens og borgere med omfattende støttebehov som følge af
demensrelateret funktionstab. I praksis kan det være svært at skelne mellem de to
målgrupper. Forvaltningen foreslår derfor, at der fremover alene er én kvalitetsstandard
vedrørende demensplejeboliger, så kvalitetsstandarden vedrørende borgere med omfattende
støttebehov gælder fremadrettet, mens den mere generelle kvalitetsstandard udgår. Det vil
understøtte arbejdet med den personcentrerede omsorgsmodel, jf. Demenshandleplanen.
Forslag om at kvalitetsstandarden for personlig pleje, sundhed og sygepleje udgår
Forslag om at kvalitetsstandarden for personlig pleje, sundhed og sygepleje udgår, da disse
ydelser er indeholdt i sygeplejekataloget efter Sundhedsloven.
Lovgrundlag
Lov om Social Service § 138 fastsætter regler om de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og
dermed serviceniveauet for Servicelovens § 83a, § 83, § 84 og § 86 stk. 1 og 2 samt § 192,
Lov om Almene boliger § 5, Sundhedslovens §140 og Retsikkerhedslovens § 10.
Økonomi
Forslag til reviderede og nye kvalitetsstandarder har ikke afledte økonomiske konsekvenser.
Effekten af at henvise borgere med rengøringsydelse til at investere i selvkørende støvsuger
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forventes at bidrage til budgetoverholdelse. Effekten vurderes konkret ifm. næste års revision
af kvalitetsstandarder.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Godkendt.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 2) Godkendt.
Bilag
•
•

2018 Kvalitetsstandarder for træning, støtte og pleje
Høringssvar vedr kvalitetsstandarder for 2018 i Center for Sundhed og
Omsorg_Beslutning - 04-12-2017
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Punkt 28
Etablering af Headspace-tilbud (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen forelægger efter Social- og Sundhedsudvalgets ønske et oplæg til etablering af
Headspace-afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Headspace er et rådgivningstilbud til unge,
herunder især psykisk sårbare unge, og tilbuddet baserer sig på et samarbejde mellem den
frivillige sektor og kommunen samt andre relevante parter. Forvaltningen vurderer, at
tilbuddet kan etableres i 2018 i Læringshuset og finansieres inden for restmidlerne fra den
pakke af forebyggelsesinitiativer, der blev vedtaget med budget 2017-2020.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det godkendes, at en del af de resterende midler fra forebyggelsesinitiativet på 600.000 kr.
fra Budget 2017-2020 anvendes til etablering af Headspace-tilbud i Lyngby-Taarbæk
Kommune
2. tiltaget finansieres af 550.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget under aktivitetsområdet
Handicappede og Sociale indsatser og 50.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget under
aktivitetsområde Udsatte børn
3. aktiviteten placeres fremadrettet på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde
Udsatte børn fra 2018.
Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget bad på møde d. 19. september 2017 forvaltningen udarbejde et
oplæg til etablering af Headspace-satellit i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udvalget ønskede
herunder, at det blev afklaret, om Headspace evt. kunne etableres for uforbrugte midler fra
styrkelsen af den tidlige forebyggende indsats, som blev afsat med budget 2017-2020. Idet
anvendelse af midlerne til et Headspace-tilbud ligger uden for det oprindelige
anvendelsesområde, jf. budgetaftalen, skal beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen.
Kort om Headspace:
Headspace er et velafprøvet koncept, der pt. findes i 17 kommuner landet over. Headspace er
et anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år, som har brug for nogen at
tale med om både små og store problemer. Unge kan gå direkte ind fra gaden, ringe, skrive
eller chatte uanset, hvad de har på hjerte. Den typiske målgruppe for Headspace er unge, som
er psykisk sårbare og befinder sig støttemæssigt i gråzonen ved at være for raske til
psykiatrisk behandling eller kommunal støtte og for syge eller sårbare til uddannelse/job.
Headspace er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet
satspuljemidler og en række forskellige fonde.
Headspace's indsats bygger på et partnerskab mellem:
• Frivillige/civilsamfundet, der leverer "arbejdskraft"
• Den lokale kommune, der leverer arbejdskraft (begrænset omfang), lokaler/husleje
samt driftsstøtte
• Regionen, herunder særligt psykiatrien
• Lokale aktører på ungeområdet, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
foreninger, mv.
• Lokale virksomheder og fonde
Headspace i Lyngby-Taarbæk Kommune
Forvaltningen har været i dialog med Headspace, der oplyser, at det vil være muligt at
etablere en satellit under Headspace København i Lyngy-Taarbæk Kommune fra 2018.
Headspace-satelitten kan etableres under forudsætning af, at kommunen giver et kontant
tilskud på 500.000 kr. årligt samt stiller lokaler og en socialfaglig medarbejder til rådighed 10
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timer om ugen. Forvaltningen undersøgeer om der er egnede lokaler i Læringshuset, som vil
kunne anvendes.
Headspace forventer, at satelitten vil have to ugentlige åbningsdage fra kl. 12-18 samt en
række udgående aktiviteter. Her stiller Headspace en medarbejder (ungerådgiver) og
forventeligt 15-20 frivillige til rådighed. At der er tale om en satellit indebærer derudover, at
afdelingen organisatorisk kan trække på Headspace København med hensyn til bl.a. ledelse og
faglig sparring/kvalitetssikring, metodeudvikling og dokumentation, rekruttering af frivillige,
samt erfaringsudveksling, mv.
Headspace oplyser, at der erfaringsmæssigt er en implementeringsperiode på 1 år, hvor der er
fokus på at konsolidere og synliggøre tilbuddet.
Vedlagt som bilag er oplæg om Headspace.
Lovgrundlag
Der er ikke lovhjemmel på området.
Økonomi
Forslaget omhandler udmøntning af 600.000 kr. årligt fra 2018. De 500.000 kr. anvendes til
driftstilskud til Headspace, og de 100.000 anvendes til at delfinansiere de 10 ugentlige timer,
som en socialfaglig kommunal medarbejder vil skulle bidrage med. Forslaget finansieres af
uudmøntede midler på 600.000 kr. årligt fra 2018, som blev reserveret til senere fordeling til
forebyggelsesinitiativer inden for den politiske aftale om en styrkelse af den tidlige og
forebyggende indsats, jf. budgetaftalen for 2017-2020 og den udmøntningsplan, der blev
forelagt Kommunalbestyrelsen i januar 2017. De 600.000 kr. er placeret med 550.000 kr. på
Social- og Sundhedsudvalget under aktivitetsområdet Handicappede og Sociale indsatser og
50.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn. Midlerne
placeres fremadrettet på Børne- og Ungdomsudvalget under aktivitetsområde Udsatte børn.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017
Ad 1)
For stemte: 5 (A (2), V (2),( F))
C (2) tog forbehold.
Anbefalet.
Ad 2)
For stemte: 5 (A (2), V (2), (F))
C (2) tog forbehold.
Anbefalet.
Ad 3)
Udvalget anbefaler, at budget til Headspace forbliver under Social- og Sundhedsudvalgets
budgetområde henset til, at finansiering primært kommer fra udvalgets budgetramme.
Desuden ønsker udvalget en opgørelse over antallet af brugere hhv. under og over 18 år, og at
en eventuel anden beslutning om placering af budget under fagudvalg er betinget af
brugerprofilen.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
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Ad 2) Anbefalet.
Ad 3) Udvalget anbefaler, at budget til Headspace forbliver under Social- og
Sundhedsudvalgets budgetområde. Desuden ønsker udvalget en evaluering forelagt et år efter
start.
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-3) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 7. december 2017 anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-3) Godkendt.
Bilag
•

Oplæg om Headspace
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Punkt 29
Midlertidige servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole - Midlertidig lukning af
én bolig (Beslutning)
Resumé
Etablering af servicearealer på plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole er forsinket. Med
baggrund i forsinkelsen foreslår forvaltningen, at der ved førstkommende ledige bolig på
plejecenteret midlertidigt lukkes en bolig for at skabe midlertige servicearealer for personalet i
hovedhuset.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at nærværende forslag til oprettelse af midlertidige servicearealer i
2018 og 2019, finansieres indenfor rammen på køb og salg på aktivitetsområdet "Omsorg" og
godkendes.
Sagsfremstilling
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole åbnede 1. februar 2017.
Beslutningen om at åbne hovedhuset Den Gamle Lyngby Statsskole som plejecenter blev
truffet i forbindelse med budgetaftale 2017-2020. I beslutningen lå samtidig en forudsætning
om at etablere de nødvendige servicearealer til personalet på en døgninstitution som denne.
Etaleringen blev i beslutningsoplægget skønnet til at kunne opføres inden for 1 - 1½ år. I
mellemtiden blev det besluttet, at gymnastiksalen på Chr. X's Allé skulle fungere som
servicearealer.
Etableringen af servicearealer er forsinket, idet der fortsat ikke er givet en byggetilladelse. De
nuværende servicearealer i gymnastiksalen, som er fysisk adskilt fra hovedhuset, har vist sig
at skabe udfordringer for driften, bl.a. fordi den daglige leder ikke er placeret i hovedhuset
tilgængelig for borgere, pårørende og medarbejdere. Endvidere kan medarbejderne ikke
samles til mindre personalemøder og lignende i huset, men skal forlade hovedhuset og
beboere, når sådanne afholdes. Endelig er der store udfordringer med dårlig akustik i
gymnastiksalen, som forvaltningen er i gang med at se på, hvordan kan mindskes.
Grundet forsinkelsen af servicearealer er der fra 2018 heller ikke budget til levering af mad til
beboerne i Den Gamle Lyngby Statsskole, idet der i den oprindelig sag var forudsat, at
produktionskøkkenet var opført primo 2018.
Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at der ved førstkommende ledige bolig på
plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole midlertidigt lukkes en bolig for at skabe midlertige
servicearealer for personalet i hovedhuset. Mindreudgifter anvendes bl.a. til at dække udgifter
til hjemmepleje, husleje, reduceret salg af pladser til andre kommuner samt husleje for den
lukkede bolig. Desuden vil der, grundet forsinkelsen af etablering af servicearealer, være en
merudgift til levering af mad til beboerne. Denne merudgift er dog uafhængig af, om der
lukkes en bolig.
Samlet set vil merudgiften være 187.000 kr. pr. år ved lukning af en enkelt bolig og 75.000 kr.
pr. år ved lukning af en ægteparbolig. Lukkes der ikke en bolig, vil den årlige merudgift ligge
på 227.000 kr., svarende til udgifterne til levering af mad.
Ventelisten til plejeboliger var inden åbningen af Den Gamle Lyngby Statsskole på 95 borgere.
Ventelisten er p.t. på 60 borgere, og plejehjemsgarantien er siden marts 2017 overholdt. En
analyse udarbejdet af forvaltningen i april 2017 - på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes
egen befolkningsprognose i 2017 og KL's fremskrivningsmodel - viste, at behovet for
plejeboliger fra 2017 til 2025 vil være nogenlunde stabilt, og der forventes at være balance
mellem den nuværende kapacitet og plejeboligbehovet.
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Lovgrundlag
Lov om leje af almene boliger.
Økonomi
Økonomi ved forsinket etablering af servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole
Kr. pr. år, 2018-priser
Enkeltbolig
Ægteparbolig
1. Reduktion i budgettildeling til plejecenteret
-408.000
-815.000
2. Husleje
3. Afledte udgiftstigniner - øvrige områder
4. Udgifter til levering af mad
5. Årlig merudgift ved etablering af midlertidige
servicearealer

96.000
272.000
227.000

120.000
544.000
227.000

187.000

76.000

Ad. 1
Ved etablering af midlertidige servicearealer i en plejebolig vil budgettildelingen til
plejecenteret blive reduceret svarende til enhedsprisen for plejehjemspladser. Enhedsprisen
udgør 408.000 kr. pr. plads i 2018.
Ad. 2
Lyngby-Taarbæk Kommune skal afholde lejeudgiften for den bolig, der skal anvendes til
servicearealer. Den månedlige husleje for boligerne udgør 8.000-10.000 kr. afhængig af
boligernes størrelse.
Ad. 3
Ved etableringen af servicearealer i en plejebolig reduceres kommunens plejehjemskapacitet,
og ventelisten for plejeboliger vil alt andet lige stige med ét årsværk - alternativt to, hvis der
er tale om en ægteparbolig. Som en konsekvens heraf må der forventes dels øgede udgifter i
hjemmeplejen, dels et reduceret salg af plejeboliger til andre kommuner, som følge af længere
ventetid for alle borgere på ventelisten. En opgørelse over borgere på ventelisten viser, at ca.
15 pct. af borgerne på ventelisten er udenbysborgere. Ud fra en gennemsnitsbetragtning er
det opgjort, at hjemmeplejens udgift forøges med 179.000 kr. årligt, som følge af den længere
ventetid for kommunens egne borgere. Derudover kan der forventes en reduktion i indtægten
for salg af pladser til andre kommuner på gennemsnitligt 93.000 kr. årligt, som følge af den
længere ventetid for udenbys borgere.
For egne borgere regnes med en stigning i udgifterne pr. årsværk svarende til 210.000 kr.,
hvor 85 % heraf svarer til 179.000 kr.
For udenbysborgere regnes med en reduktion i indtægterne pr. årsværk svarende til 620.000
kr., hvor 15 % heraf svarer til 93.000 kr.
Samlet set regnes der med udgiftsstigninger på 272.000 kr. pr. årsværk, hvor en enkeltbolig
reducerer kapaciteten med ét årsværk og en ægteparbolig reducerer kapaciteten med to
årsværk.
Ad. 4
Idet der endnu ikke er etableret servicearealer på Den Gamle Lyngby Statskole, får
plejecenteret leveret mad fra andre køkkener i Den Kommunale Madservice. Udgiften hertil
udgør 227.000 kr. årligt. En forsinkelse af etableringen af produktionkøkkenet på Den Gamle
Lyngby Statskole medfører, at der fortsat skal afholdes udgifter til levering af mad.
Ad. 5
Samlet indebærer den forsinkede etablering af servicearealerne, at der kan forventes en
merudgift på 187.000 kr. årligt ved etablering af midlertidige servicearealer i en enkeltbolig.
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Merudgiften udgør 76.000 kr. årligt ved anvendelsen af en ægteparbolig. Det må forventes, at
merudgiften skal afholdes i 2018 og 2019. Forvaltningen foreslår, at merudgiften finansieres
inden for rammen på køb og salg, idet der forventes at være luft i budgettet i 2018 og 2019,
grundet åbningen af 30 nye pladser i starten af 2017.
For så vidt angår etableringen af de midlertidige kontorfaciliteter i boligen forudsættes det, at
der kan anvendes eksiterende inventar, som allerede forefindes i de nuværende servicearealer
i gymnastiksalen på Chr. X Allé.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017
Anbefalet.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 30
Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. transport af madvogne på Plejecenter Virumgård
(Beslutning)
Resumé
Plejecenter Virumgård har 26. september 2017 modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende
usikker transport af madvogne på Plejecenter Virumgård fra bygning A til bygning C. Broen
mellem de to bygninger er ikke bygget til transport af nogen art, og ny ensartet vejbelægning
er derfor ikke en mulighed. Forvaltningen foreslår, at der prioriteres midler af den i
budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje til ældreområdet til transport af mad til bygning C.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der prioriteres 220.000 kr. årligt fra den i budgetaftalen 2018-21
afsatte pulje til ældreområdet til transport af mad fra bygning A til bygning C på Plejecenter
Virumgård.
Sagsfremstilling
Arbejdstilsynet har påbudt Plejecenter Virumgård at forebygge ulykkesrisiko ved transport af
madvogne over udendørs terræn mellem køkken i Bygning A og Bygning C.
Arbejdstilsynet skriver bl.a.: "Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med manuel
håndtering af madvogne ved transport mellem køkken i hovedbygningen og C-Huset ikke er
planlagt og tilrettelagt således, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet arbejdet
indebærer en ulykkesrisiko. Der skal på arbejdsstedet være indrettet tilstrækkelige
færdselsveje og -arealer af en sådan størrelse og beskaffenhed, at færdslen på stedet kan
foregå uhindret samt uden fare for sikkerhed og sundhed og med anvendelse af tekniske
hjælpemidler i fornødent omfang. Ved skub og træk af madvogne over det udendørs terræn er
der risiko for at falde ved færden på glat, kuperet og ujævnt underlag. Faldrisikoen forøges af,
at der er begrænset udsyn pga. højden på madvognen der skubbes foran kroppen. Det
vurderes ligeledes, at der er risiko for uventede belastninger af kroppen hvis madvognen
tipper over eller vælter på grund af fordybninger, huller eller andre ujævnheder i underlaget."
Påbuddet skal efterkommes senest 1. februar 2018.
Center for Sundhed og Omsorg har på den baggrund været i dialog med Center for Arealer og
Ejendomme om pålægning af en ensartet vejbelægning henover gangbroen fra bygning A til
bygning C, således at madvognene kan transporteres på sikker vis til bygning C. Arealer og
Ejendomme vurderer, at det ikke kan lade sig gøre, da broen, som Lyngby-Taarbæk har
ansvaret for, ikke er bygget til transport af nogen art, men er alene bygget til et rekreativt
formål, hvilket boligselskabet DAB også har informeret om. Da broen ikke må bruges til
transport, vil den fremtidige vej fra bygning A til bygning C derfor være hele vejen udenom
bygningen og udendørs i alt slags vejr.
For at efterkomme påbuddet foreslår forvaltningen på den baggrund, at der prioriteres midler
af den i budgetaftalen 2018-21 afsatte pulje til ældreområdet til, at et eksternt firma
transporterer mad fra bygning A til bygning C. En lignende model anvendes til udbringning af
mad til Den Gamle Lyngby Statsskole. Et eksternt firma vil kunne transportere eksisterende
madvogne i en særlig lastbil med lift, bringe mad ud uafhængigt af ferie og sygdom samt
skabe høj medarbejdertilfredshed, da det er en meget tung og hård opgave.
Lovgrundlag
§ 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om
arbejdsmiljø med senere ændringer.
§ 6 og § 13, stk.1, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders
indretning med senere ændringer.
Økonomi
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Med baggrund i den aftale, som Den Gamle Lyngby Statsskole har indgået med eksternt firma
om udbringning af mad, estimerer forvaltningen, at udgiften vil beløbe sig til ca. 220.000 kr.
årligt. Kontrakten vil skulle forhandles endeligt på plads af Udbud og Indkøb.
Der er i budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt
3,2 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen har den 2. november 2017 godkendt at prioritere
0,88 mio. kr. til Seniorhuset under Støttecenter Magneten. De resterende 2,32 mio. kr. er
reserveret, indtil resultatet af ældreanalysen foreligger. Med en prioritering af 0,22 mio. kr. til
transport af mad på Plejecenter Virumgård resterer der 2,1 mio. kr. til udmøntning, når
resultatet af ældreanalysen foreligger.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 5. december 2017
Anbefalet.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet, idet der hurtigst muligt søges en alternativ løsning på transport af maden.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 31
Flere sommerferieaktiviteter fra 2018 (Beslutning)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 21. september 2017 sag om evaluering af
sommerferieaktiviteter 2017. Udvalget besluttede med baggrund i den store efterspørgsel og
foreningernes kapacitet til flere aktiviteter at få et oplæg til supplerende finansiering af flere
sommerferieaktiviteter for børn og unge fra 2018 og frem. Forvaltningen fremlægger forslag
om supplerende finansiering, så budget til sommerferieaktivitetspuljen i første omgang kan
forhøjes i 2018 og 2019.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. reservere 200.000 kr. af mindreforbruget på folkeoplysningsmidlerne i 2017 til supplerende
finansiering af sommerferieaktiviteterne i 2018 og 2019
2. 30.000 kr. afsat til administrative opgaver overføres til sommerferieaktivitetspuljen fra 2017
og frem.
Sagsfremstilling
Der er i 2017 afsat 281.000 kr. til sommerferieaktiviteter, heraf 145.00 kr. til
sommerferieaktivitetspuljen til foreningsaktiviteter. Derudover blev der i 2017 givet en
ekstrabevilling på 50.000 kr. til sommerferieaktivitetspuljen, således at den samlede pulje i
2017 udgjorde 195.000 kr. Midlerne blev tilført puljen i forbindelse med Kultur- og
Fritidsudvalgets behandling af overførsler af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Der blev i
2017 ansøgt for 242.440 kr.
For at imødekomme efterspørgslen og øge foreningernes aktiviteter har forvaltningen
undersøgt muligheder for at forhøje budget til sommerferieaktiviteter med 100.000 kr. årligt
fra 2018.
En varig forhøjelse af budgettet til sommerferieaktiviteter vil forudsætte en omplacering af
midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme - og dermed en reduktion i budget
til andre aktiviteter. Målgruppen for sommerferieaktivitetspuljen og medlemstilskud til
foreningerne er den samme, og forvaltningen peger derfor på først at se på en supplerende
finansiering på 100.000 kr. på budgettet til folkeoplysning - eksempelvis budget til
medlemstilskud til medlemmer under 25 år.
Budget til folkeoplysning er med budgetaftalen for 2018-2021 reduceret med 510.000 kr. årligt
fra 2018. Hertil kommer en reduktion på 50.000 kr. i 2018, som Kultur- og Fritidsudvalget
afsatte til implementering af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Forvaltningen
vurderer derfor, at en reduktion i budgettet med 100.000 kr. årligt kan få betydning for
aktiviteter på Folkeoplysningsrammen.
Forvaltningen forventer et mindreforbrug på i alt 860.000 kr. på budget til folkeoplysning i
2017. Beløbet er fortsat usikkert, idet behovet for mellemkommunal refusion ikke er kendt.
Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har ikke taget stilling til mulig
anvendelse af det forventede mindreforbrug, udvalget kan derfor prioritere fx 200.000 kr.
heraf til en to-årig supplerende finansiering af sommerferieaktiviteterne i 2018 og 2019.
Forvaltningen kan som en tredje mulighed pege på finansiering af de to puljer på Kultur- og
Fritidsudvalgets område fra 2018, som er aftalt i budgetaftalen 2018-2021. Der er afsat en
pulje til henholdsvis Kultur/Fritid på 200.000 kr. årligt og til Idræt på 300.000 kr. årligt.
Udmøntning af puljerne drøftes på anden sag på udvalgets dagsorden den 12. oktober 2017.
Der er i dag afsat 30.000 kr. i det samlede sommerferieaktivitetsbudget til løn til
administrative opgaver i forbindelse med informationer om sommerferieaktiviteter på
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kommunens hjemmeside. Beløbet blev afsat på et tidspunkt, hvor forvaltningen ikke havde
ressourcer til denne opgave. Idet forvaltningen selv fremadrettet varetager opgaven foreslås
det, at de 30.000 kr. lægges i sommerferieaktivitetspuljen, så puljen øges med i alt 130.000
kr. fremadrettet.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
I sagen peges der på at en øgning af sommerferieaktiviteterne enten kan finansieres af en
reduktion på Folkeoplysningsrammen, som er på i alt 13,95 mio. kr. (rammereduktion) eller
via det forventede mindreforbrug på i alt ca. 860.000 kr. på budget til folkeoplysing i 2017, fx
ved en merbevilling på i alt 100.000 kr. i 2018-19 til sommerferieaktiviteter, som finansieres
af 200.000 kr. af mindreforbruget på folkeoplysningsmidlerne i 2017.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. oktober 2017
Besluttet, at forslaget sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget.
Dorthe la Cour (C) var fraværende, i stedet deltog Aase Steffensen (C).
Supplerende sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget tilsluttede sig forslaget på mødet den 14. november 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Ad 1) Anbefalet at flytte 200.000 kr. fra folkeoplysningsområdet i 2017 til finansiering af
sommerferieaktiviteter med 100.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019.
Ad 2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
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Punkt 32
Udestående finansiering vedr. Kano og Kajak i 2020/21 (Beslutning)
Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommune gav i foråret 2017 tilsagn om at støtte Word Cup i Kano og Kajak i
disciplinen "sprint" i 2020 og VM i 2021 på Bagsværd Sø. I forbindelse med 1. anslået
regnskab 2017 blev der afsat finansiering på 404.000 kr. ud af det samlede tilskud på 504.000
kr. Det resterende finansieringsbehov på 100.000 kr. blev oversendt til budgetforhandlingerne.
Idet restfinansieringen ikke indgår som et særskilt punkt i budgetaftalen for 2018-2021, peger
forvaltningen på at finansiere restbeløbet af uforbrugte midler på aktivitetsområdet "Idræt" i
2017.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at restbeløbet på 100.000 kr. finansieres af uforbrugte midler på
aktivitetsområdet Idræt i 2017.
Sagsfremstilling
Danmark skal være vært for verdensmesterskaberne (VM) i kano og kajak i disciplinen "sprint"
i 2021 på Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø, og som optakt hertil et "tilhørende” World
Cup året før. Det er samme år, som det nye rostadion forventes at stå færdigt. Der er tale om
to store arrangementer i OL dicipliner, og VM forventes med 900 deltagere og 5.000 tilskuere
at være mindst dobbelt så stort som World Cup var i 2015. Til et VM i kano og kajak er
deltagerne eliteroere, som kommer med deres teams fra hele verden.
Lyngby-Taarbæk Kommune gav i foråret 2017 sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund,
Sport Event Danmark, Gladsaxe og Københavns kommuner samt Region Hovedstaden tilsagn
om at indgå som partner i afholdelse af World Cup i 2020 og VM i 2021 i OL disciplinen "sprint"
på Bagsværd Sø, herunder at medfinansiere mesterskaberne med 504.000 kr. til stævnerne i
2020 og 2021, jf. Økonomiudvalgsmødet den 2. marts 2017.
Til orientering forventes Københavns Kommune og Region Hovedstaden at bidrage med 1,2
mio. kr. hver og Gladsaxe Kommune at bidrage med 696.000 kr.
Økonomiudvalget besluttede den 2. marts 2017 at finansiere Lynby-Taarbæks bidrag på i alt
504.000 kr. således, at:
1. der afsættes 50.000 kr. fra budgettet til idrætsarrangementer i hvert af årene 20172020 svarende til i alt 200.000 kr.
2. der afsættes ca. 200.000 kr. af den forventede overførsel af uforbrugte midler fra
2016-2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme
3. finansiering af det resterende beløb på 100.000 kr. oversendes til
budgetforhandlingerne 2018-21.
Idet der ikke særskilt blev afsat midler hertil i forbindelse med budgetaftalen for 2018-21,
udestår finansieringen af de 100.000 kr., jf. punkt 3. Der er frie midler for et tilsvarede beløb
på aktivitetsområdet "Idræt" i 2017, og forvaltningen foreslår restbeløbet finansieret heraf.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Forvaltningen peger på at finansiere restbeløbet på i alt 100.000 kr. til tilskud til VM og World
Cup i 2020 og 2021 af mindreforbrug på 100.000 kr. fra aktivitetsområdet "Idræt" i 2017.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Imod stemte Anne Jeremiassen (I).
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
Imod stemte Anne Jeremiassen (I).
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Punkt 33
Forslag om pilotprojekt for udleje af ledige haltider til selvorganiserede
idrætsudøvere (Beslutning)
Resumé
I forbindelse med forarbejdet til Idræts- og Bevægelsesstrategien har forvaltningen undersøgt
mulighederne for at give borgerne adgang til idrætsfaciliteter. I forlængelse heraf forslås det,
at kommunen indgår en aftale med firmaet Wannasport i en pilotperiode i første halvår af
2018. Wannasport har udviklet en app, hvor borgerne kan se, hvor der er ledige faciliteter,
reservere og betale online.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der indgåes aftale om et pilotprojekt i første halvår af 2018 i samarbejde med firmaet
Wannasport om udleje af ledige kommunale idrætsfaciliteter
2. nye takster for udleje af faciliteter på timebasis godkendes.
Sagsfremstilling
Som en del af arbejdet med en Idræts- og Bevægelsesstrategi er fokus på de selvorganiserede
idrætsudøvere og motionister. I den forbindelse har flere borgere efterlyst mulighed for at
kunne benytte kommunale idrætsfaciliteter uden at være medlem af en forening. På den
baggrund har forvaltningen undersøgt erfaringerne med at åbne idrætsfaciliteter for
selvorganiserede borgere.
Firmaet Wannasport kan levere en færdig app-løsning, der giver borgerne mulighed for at leje
ledige idrætsfaciliteter. Wannnasport er i dag etableret i 14 kommuner, herunder i København,
Frederiksberg og Gladsaxe kommuner, og Gentofte har også for nylig indgået aftale med
Wannasport. Kommunerne giver udtryk for, at de er glade for løsningen og har gode erfaringer
med udleje til de selvorganiserede. De mest populære faciliteter er badminton- og tennisbaner.
Wannasports mobile app-løsning kan aflæse det kommunale bookingsystem. Det betyder, at
ledige tider, hvor skoler og idrætsforeninger ikke har reserveret, vil fremgå som ledige i
Wannasports app. Via app'en booker og betaler borgerne for leje af baner mv. med det
samme, og reservationen kan aflæses i kommunens bookingsystem. Borgeren bliver i
forbindelse med reservationen informeret om praktiske forhold i faciliteten.
Det er kommunen, der definerer, hvad en hal kan bruges til, og hvad der stilles til rådighed for
borgerne. Ligesom kommunen definerer, hvor lang tid ud i fremtiden, at borgeren skal kunne
se ledige faciliteter, fx kan det være 1-2 uger. Hvis en forening eller skole i den periode
reserverer en ledig tid, vil den ikke være tilgængelig for Wannasports brugere. I app'en vises
således udelukkende tidspunkter, som ikke er reserveret: Det kan fx være i ydertiderne, i
ydersæsonen eller på dage, der er reserveret til kampafvikling, men som ikke benyttes på
grund af udekampe.
Forvaltningen foreslår, at Wannasport gør følgende kommunale bemandede idrætsfaciliteter
tilgængelige i deres app i en pilotperiode (1. halvår 2018):
• Engelsborghallens multihal
• Lyngby Idrætsby hal 1, 2 og 3
• Virumhallens hal 1 og 2
Oplæg fra Wannasport er vedlagt (bilag).
Udlejningspriserne fastsættes af kommunen, men opkrævningen sker via Wannasport, der
derefter returnerer indtægten til kommunen. Wannasport app'en kan også benyttes af
foreninger, fx til at udbyde arrangementer, prøvetimer mv. App'en udvikles løbende af
Wannasport.
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Det er kommunen, der fastsætter prisen for udleje. Forvaltningen foreslår følgende
udlejningspriser pr. time, der svarer til priserne i omegnskommunerne:
• badmintonbane 100 kr. (samme pris som i Gladsaxe, Gentofte og Furesø kommuner)
• volleyballbane 150 kr.
Af kommunens takstblad fremgår priser for udlejning af tennisbaner og haller, som
forvaltningen foreslår justeret for at harmonisere priserne til omegnskommunerne:
• pris for leje af tennisbane er pt. 317 kr. pr. time. Prislejet i andre kommuner og i
Lyngby Tennis Klub er 250 kr. Forvaltningen foreslår, at prisen reduceres til 250 kr.
• pris for leje af hal til håndbold/fodbold 530 kr. pr. time. Prislejet i andre kommuner er
375-450 kr. Da kommunens haller ikke er lige store forslår forvaltningen, at prisen
reduceres til 400 kr.
Forvaltningen evaluerer brugen af app'en i sommeren 2018 med henblik på stillingtagen til
eventuel permanentliggørelse.
Forvaltningen har den 14. november 2017 orienteret Folkeoplysningsudvalget mundtligt om
projektet, og udvalget er positivt indstillet overfor projektet.
Markedsføring vil dels ske via Wannasport og deres kanaler på sociale medier samt via
kommunens egne platforme.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Udgiften til Wannasport er 1 kr. pr. indbygger pr. år. Wannasport opkræver indtægterne, der
videresendes til kommunen.
Da Lyngby-Taarbæk Kommune i takstbladet ikke har prissat leje af baner til volleyball og
badminton mv., og fastsat en relativ høj pris for leje af baner til tennis og håndbold/fodbold
foreslår forvaltningen, at udlejningspriser pr. time fastsættes svarerende til
omegnskommunernes priser for tilsvarende faciliteter:
• badmintonbane 100 kr.
• volleyballbane 150 kr.
• tennisbane 250 kr. Reduceret fra 317 kr.
• hal til håndbold/fodbold 400 kr. Reduceret fra 530 kr.
Idet kommunen ikke idag udlejer baner til private, har der ikke hidtil været en indtægt herpå.
Wannasport vurderer, at det er realistisk at udleje haller og baner til i alt ca. 50.000 kr. i år 1
og fortsættes ordningen forventes den derfor at blive udgiftsneutral for kommunen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
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Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.
Bilag
•

Oplæg fra Wannasport
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Punkt 34
Det Tværkommunale Veteranråd (Beslutning)
Resumé
Veteranrådet er konstitueret for en 2-årig forsøgsperiode fra 2016. Rådets evaluering af
forsøgsperioden forelægges og Lyngby-Taarbæk Kommunes forsatte deltagelse besluttes.
Indstilling
Forvaltningen forslår, at det besluttes om
1. Lyngby-Taarbæk ønsker forsat skal deltage i Veteranrådet
2. der i givet fald skal være politisk repræsentation fra Lyngby-Taarbæk
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk besluttede i marts 2016 at indgå i det tværkommunale Veteranråd i
samarbejde med Gladsaxe, Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Fra januar 2017 deltog
Lyngby-Taarbæk for første gang med to repræsentanteter i rådets møder; Line Pinstrup fra
Frivilligcentret i Lyngby og formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Formålet med Veteranrådet er at afdække, hvordan lokalsamfundet bedst muligt understøtter
udsendte i statslig international tjeneste samt deres pårørende før, under og efter udsendelsen
(bilag).
Veteranrådet vurderer i deres evaluering af forsøgsperioden (bilag), at rådet har haft en
gavnlig effekt og medvirket til øget fokus på veteraners situation i kommunerne, intern debat i
medlemskommunerne samt vidensdeling på tværs af kommuner og af kommuner og
civilsamfund. Rådet anbefaler derfor, at forsøgsperioden forlænges i en periode på fire år
gældende fra januar 2018. Veteranrådet anbefaler udover en forlænget forsøgsperiode:
•
•
•
•
•

At rådet understøttes med en fast sekretariatsfunktion
At rådets driftsbudget forsat er 10.000 kr. pr. medlemskommune
At rådets repræsenteres med 1-2 kommunale medlemmer fra f.eks.
centraladministration, det sociale område, frivillighedsområdet,
arbejdsmarkedsområdet eller fra byrådet
At veteranområdet får en tydelig forankring og høringsret i kommunerne
At rådets fokus for det fremtidige arbejde er den fælles koordination af veteranarbejdet
med mulighed for at optimere både det anerkendende og det støttende arbejde.

Udover den årlige flagdag og en vedtaget Veteranstrategi, har Lyngby-Taarbæk på nuværende
tidspunkt ikke særskilte aktiviteter rettet mod veteraner. I forlængelse af Veteranstrategien
2015 (bilag) er den primære kontakt forsat via Jobcentret, der har en bred vifte af initiativer,
som favner målgruppen - herunder udpegede ressourcepersoner med særlig viden om
veteraner og deres baggrund. Jobcentret har ligeledes et tæt samarbejde med forsvarets
Veterancentet, som udover psykologbistand og konkret rådgivning løbende afholder
informationsmøder for kommunale sagsbehandlere og arrangementer henvent veteraner og
pårørende mv.
Veteranrådet er sammensat af én repræsentant fra frivilligområdet samt én kommunal
repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Derudover deltager to repræsentanter fra
”Veteraner i Hovedstaden og Omegn” (VETHO). Lyngby-Taarbæk er på nuværende tidspunkt
eneste kommune med politisk repræsentation. Frivilligcentret i Lyngby-Taarbæk har meddelt,
at de ikke fremover ønsker at deltage i rådet, idet de frivillige initiativer ikke har opnået
kontakt til målgruppen, og ressourcetrækket derfor er for stort i forhold til effekten.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
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Hvis kommunen forsat skal repræsenteres i Veteranrådet over en fireårig periode, vil LyngbyTaarbæk Kommune skulle bidrage med 10.000 kr. årligt pr. medlemskommune til
driftsbudgettet, som afholdes inden for rammen. Desuden fremgår det af Veteranrådets
anbefalinger, at der oprettes en sekretariatsfunktion med en fast tilforordnet.
Sekretariatsfunktionen dækkes ikke af driftsbidraget, der må derfor forventes en yderligere
merfinansiering heraf i perioden 2018-2021.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 5. december 2017
Ad 1) Anbefalet.
Ad 2) Udvalget anbefaler forsat politisk repræsentation med Karsten Lomholt som medlem af
Veteranrådet. Derudover, at Frivilligcentret i Lyngby-Taarbæk udtræder og erstattes af en
frivillig/ildsjæl fra Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Beskæftigelses- og Integrationsrådets protokollat af 5. december 2017 godkendt.
Bilag
•
•
•
•

Veteranrådet - Vedtægter
Veteranrådet - Evaluering og anbefaling
Strategi for veteraner i lyngby taarbæk
Veteranrådet - Oversigt over gennemførte aktiviteter
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Punkt 35
Ændring af Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)
Resumé
Som grundlag for det politiske arbejde for den nye Kommunalbestyrelsen 2018-2021
fremlægges udkast til revideret Styrelsesvedtægt.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkast til Styrelsesvedtægt godkendes.
Sagsfremstilling
Der fremlægges udkast til revideret Styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten afspejler de
politiske ønsker til ændret opgavefordeling mellem de stående udvalg. Der er foretaget
følgende ændringer:
• Erhvervsområdet er flyttet fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til
Byplanudvalget
• Turisme er flyttet fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Kultur- og
Fritidsudvalget
• SSP-indsatsen for unge mellem 18 og 25 år er placeret i Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget
• Den sammenhængende kommunale ungeindsats er flyttet fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
• Antallet af medlemmer i Byplanudvalget er ændret til 7
• Tandplejen og Sundhedsplejen er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og
Ungdomsudvalget
• Næstformandsposten i Økonomiudvalget er nedlagt
• Der er foretaget ændring af vedtægtens kapital VI for så vidt angår
vederlagsfordelingen mellem formænd og næstformænd.
Lovgrundlag
Ifølge styrelseslovens § 2, skal de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en
styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i
Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.
Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 1. december 2017
Ændring af Styrelsesvedtægten anbefalet, idet honoraret til formændene for de stående udvalg
fastsættes til 17 % af borgmesterens vederlag, mens puljen til fordeling blandt
Økonomiudvalgets 8 medlemmer forhøjes fra 42 til 48 % af borgmesterens vederlag.
Vedtægtens § 1, stk. 2, ændres således, at der ikke længere udpeges en 2. viceborgmester.
Henriette Breum (V) var fraværende
Curt Købsted (V) var fraværende
Jørn Moos (V) var fraværende
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende
Dorete Dandanell (F) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Styrelsesvedtægten godkendt med de rettelser der er anført i protokollat af 1. december 2017.
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Bilag
•
•

Tilrettet Styrelsesvedtægt -rettet efter 1. behandling
Styrelsesvedtægt

94

Punkt 36
Anmodningssag - Handicaprådets sammensætning
Sagsfremstilling
Bodil Kornbek(A), Karsten Lomholt (C), Jørn Moos(V) og Hanne Agersnap (F) anmoder om
optagelse af følgende sag på dagsordenen:
”Idet der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning af 5. oktober 2017, sag nr. 19, i
hvilken Kommunalbestyrelsen besluttede at reducere Handicaprådet fra 8 til 6 medlemmer,
forslås det at tilbageføre Handicaprådet til 8 medlemmer, således at handicaporganisationerne
udpeger 4 medlemmer og Kommunalbestyrelsen 4 medlemmer".
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 37
Anmodningssag - Uvildig juridisk undersøgelse af kommunens mulighed for at
træklke sig ud af letbaneprojektet
Sagsfremstilling
Borgmester Sofia Osmani anmoder om, at følgende sag optages på udvalgets dagsorden:
"Der ønskes en ekstern juridisk undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til
letbanens gennemførelse".
Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt at der foretages en ekstern juridisk vurdering af Letbaneselskabets vurdering af, at
kommunerne i fællesskabet kan betragtes som værende én samlet part.
For stemte: 17 (C (6), A (5), V (4), I (1) og Birgitte Hannibal (UP))
Imod stemte: 3 (F (2) og Ø (1))
B (1) undlod at stemme.

96

Punkt 38
Lukket punkt: Arealsalg

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 39
Lukket punkt: Ejendomssag (Beslutning)

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.
Beslutning
Byplanudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Dorete Dandanell (F) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt
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Punkt 40
Lukket punkt: Personalesag (Beslutning)

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-5) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
106
Ad 1-5) Godkendt.
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Punkt 41
Lukket punkt: Ejendomssag

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Godkendt.
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Punkt 42
Lukket punkt: Ejendomssag
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen godkendes.
Beslutning
Økonomiudvalget, den 14. december 2017
Ad 1-2) Anbefalet.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværede.
Kommunalbestyrelsen, den 21. december 2017
Ad 1-2) Godkendt.

101

