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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 1

1. Kommunens styrelsesvedtægt

Sagsfremstilling
Såfremt der på det konstituerende møde den 2. december 2013 for kommunalbestyrelsen
2014-2017 vedtages at bemande økonomiudvalget og de stående udvalg under forudsætning af
nærmere konkretiserede justeringer i udvalgenes opgaver m.m., er der udarbejdet det sagen
vedlagte forslag (bilag) til en sådan justering af den senest den 21. november 2013 vedtagne
styrelsesvedtægt.
Da der i forhold til nugældende styrelsesvedtægt indgår, at der for ét af de stående udvalg
ændres medlemstal fra 7 til 9, er der tillige foretaget en genberegning m.h.t. vederlæggelse af
formand, næstformænd og udvalgsmedlemmer, jf. det sagen vedlagte notat af 28. november
2013 "Beregning af diverse vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer..." (bilag).
En vedtagelse af forslaget til justeret styrelsesvedtægt sker under forudsætning af, at det
aktuelle lovforslag nr. 70 (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love) vedtages med den af regeringen
foreslåede ikrafttræden pr. 1. januar 2014.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at justeringen af styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013
Godkendt.
--I forlængelse af drøftelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1. behandling den 2.
december 2013 af udkastet til justering af styrelsesvedtægten er der foretaget enkelte
supplerende tilpasninger, således at området vedr. folkepension og boligsikring i § 16, stk. 2 og
bestemmelser om førtidspension og enkeltydelser m.m. er flyttet til en ny § 18, stk. 4.
Herudover er der foretaget en præcisering med hensyn til, hvorledes ejendomsområdet
konsolideres under Økonomiudvalgets opgaveportefølje som konsekvens af den organisatoriske
samling af ejendomsområdet under ét, jf. det sagen vedlagte bilag med foreslåede justeringer
af nu både 2. og 12. december 2013.
Forvaltningen peger på, at styrelsesvedtægten som led i 2. behandlingen vedtages, som den
foreligger udfærdiget nu.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.
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Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 Styrelsesvedtægt 11-12-2013 justering efter 1. beh
2. Bilag 2 - Notat beregning af diverse vederlag
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 2

2. DAB - Carlshøj A1 - udskiftning af vinduer, isolering af gavle, opgradering af el

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2013 finansiering og huslejeforhøjelse som
følge af tagudskiftning i Boligorganisationen Carlshøj, afdeling A1.
Efterfølgende har DAB på vegne af Carlshøj, afdeling A 1 fremsendt en anmodning om
godkendelse af yderligere finansiering og lejeforhøjelse som følge af en udvidelse af projektet, så
dette nu også omfatter vinduesudskiftning, isolering af gavle og opgradering af el.
Den samlede udgift til udvidelsen af projektopgaver vil udgøre 6.300.000 kr., der er tænkt
finansieret som følger:
Trækningsret i Landsbyggefonden 3.000.000 kr.
20-årigt realkreditlån 3.300.000 kr.
I alt 6.300.000 kr.
Den gennemsnitlige årlige m2-leje udgør 724 kr. og vil som følge af udvidelsen stige med
yderligere 17 kr. til 741 kr.
Beboerne har på et afdelingsmøde den 3. oktober 2013 godkendt projektet, finansieringen og
den deraf afledte huslejestigning. Boligorganisationens bestyrelse har ligeledes den 24. oktober
2013 godkendt projektet og de økonomiske konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for den eksisterende ramme.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at finansiering og lejeforhøjelse som følge af vinduesudskiftning, isolering
af gavle og opgradering af el i afdelingen godkendes.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 3

3. Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 29. august 2013 at udsende Kommuneplantillæg 11/2009 for
Taarbæk i en fornyet høring. Kommuneplantillægget blev foreslået ændret så rammeområde
7.1.60 for Taarbæk nord og vest får en max. bebyggelsesprocent på 75 for åben-lav og tæt-lav
bebyggelse, samt at etagearealet på ejendomme fra 0 - 199 m² ikke må overstige eksisterende
etageareal.
Ændringsforslagene var foranlediget af ændringer til Lokalplanforslag 233 for Taarbæk, som
blandt andet indebar en forhøjelse af bebyggelsesprocenten for del den af Taarbæk, der er
indeholdt i rammeområde 7.1.60.
Ændringsforslaget til kommuneplantillægget ville således bringe overensstemmelse mellem
lokalplanens bestemmelser og Kommuneplan 2009´s rammer.
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. september 2013 til den
9. oktober 2013. Der er ikke indkommet indsigelser til høringsmaterialet. Forvaltningen peger
derfor på, at Kommuneplantillæg 11/2009 vedtages endeligt med de ændringer, som har været i
fornyet høring, jf det sagen vedlagte materiale (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk vedtages endeligt som
beskrevet.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Tillæg11 forslag fornyet høring september til oktober 2013
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 4

4. Kommuneplantillæg 23/2009 vedr. Klimatilpasningsplan

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte i november 2013 tids- og procesplan for udarbejdelse af
klimatilpasningsplan, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).
På det grundlag er udarbejdet det sagen vedlagte forslag af 8. november 2013 til
klimatilpasningsplan som kommuneplantillæg 23/2009 (bilag). I klimatilpasningsplanen redegøres
der for, hvor i kommunen der forventes at være størst risiko for økonomisk tab samt
samfundsmæssige gener som følge af forventet stigende regnmængder. Endvidere er udarbejdet
det sagen vedlagte udkast til kommuneplantillæg (bilag).
Planen indeholder retningslinjer for, hvordan klimatilpasning indarbejdes i planlægningen i
kommunen. Der er udpeget 4 områder, hvor der skal være særlig fokus på klimatilpasning i den
fysiske planlægning. Områderne er er navngivet Det centrale Lyngby, Virum-Sorgenfri,
Sorgenfrigård og Øvrige boligområder, som omfatter Hjortekær, Ørholm, og Taarbæk. I
samarbejde med eksterne aktører, skal der i den kommende kommuneplanperiode ske en
vurdering af, hvordan dette kan ske også mest omkostningseffektivt.
Planen peger derudover på et behov for at vurdere tilstanden for sluseanlæggene på Mølleåen og
derefter at udarbejde en plan for udbedring af eventuelle problemer.
Forvaltningen peger på, at forslaget snarest sendes offentlig høring i 8 uger. Planen har i perioden
8. - 22. november 2013 været i forudgående høring hos nabokommunerne og til kommentering
hos kommunens forsyningsselskaber.
En vigtig del af klimatilpasningsstrategien er de tiltag, de enkelte borgere/ejendomsejere selv skal
medvirke til. I forbindelse med offentliggørelse af planen påtænkes derfor beskrevet på
kommunens hjemmeside, hvad der er kommunens og forsyningsselskabernes ansvar, og hvad
der er borgernes ansvar, ligesom emnet tages op på borgermøde. Herudover vil forvaltningen
senere komme med forslag til, hvordan borgerinddragelse kan ske på de enkelte områder.
Ligeledes forbereder forvaltningen et temamøde for kommunalbestyrelsen i 2014 vedr. de
forskelligartede planer på vandområdet (klimatilpasning, spildevandsplan, indsatsplaner grundvand m.fl.), deres indbyrdes sammenhæng og mulige kommunale, forsyningsmæssige
og/eller borgerrettede tiltag.
Kommuneplantillægget er blevet "screenet" for påvirkning af miljøet. Som et prioriteringsværktøj
vurderes planen - efter foretaget høring hos nabokommunerne - ikke at ville medføre en sådan
påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven med at udarbejde en klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg løses inden for
rammen, herunder at udarbejdelse af mere detaljerede planer for klimatilpasning af de fire
navngivne områder udredes i samarbejde mellem kommunen og spildevandsforsyningen,
hvorefter øvrig økonomi kan nærmere vurderes.
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Klimatilpasningsplanen udløser ikke i sig selv et krav om, hvordan påpegede risici i
fokusområderne afhjælpes. Der er i klimatilpasningsplanens handlingsplan givet eksempler på
planlagte og igangsatte projekter. Afhjælpning af risici vil i høj grad kunne blive finansieret af
spildevandsforsyningen via spildevandstaksterne. Kommunen vil primært få udgifter ved
klimasikring af egne ejendomme samt ved eventuelle samarbejdsprojekter med
spildevandsforsyningen. I samarbejdsprojekterne, som opfylder kravene til at være et såkaldt
medfinansieringsprojekt, kan kommunen bære en udgift, når kommunen får indføjet tiltag, som
alene dækker kommunens interesse, herunder rekreative interesser. Kommunerne kan desuden
dække udgifter til projekter, når serviceniveauet ligger ud over det serviceniveau for
spildevandsafledningen, som kommunen har meldt ud, fx i spildevandsplanen. I 2014 kan
medfinansieringsprojekterne dækkes 100% af spildevandsforsyningen med spildevandstakster.
Fra 2015 fremgår det af loven, at spildevandsforsyningen kan dække 75% af udgifterne med
spildevandstaksterne. Kommunen skal dermed finansiere de resterende 25%.
Kommunen har indgået kontrakter på ialt 23,95 mio. kr. med spildevandsforsyningen om to
medfinansieringsprojekter i 2014 i hhv Sorgenfrigård Nord og Bondebyen.
Borgere og erhvervsvirksomheder kan bære en udgift i forbindelse med etablering af alternative,
klimasikrede løsninger, som kan være billigere end at etablere de traditionelle metoder, (herunder
at udvide kloaknettet) og kan på den måde udgøre en besparelse i sidste ende.
NIRAS vurderede i 2011, at det vil koste 360.000 kr. at foretage en tilstandsvurdering af
sluseanlæggene på Mølleåen. Der er flere ejere, myndigheder og interessenter, der kan være
involveret i en sådan tilstandsvurdering, og det skal aftales, hvordan den praktiske og
økonomiske byrde skal fordeles. Forvaltningen peger på, at der i 2014 indledes en dialog med de
øvrige interessenter i forbindelse med, at regulativet for Mølleåen skal revideres, og således
forvaltningen lægger op til, at tilstandsvurderingen udføres i 2015. Udbedring af eventuelle
problemer kan ikke prissættes, før omfanget af et evt. problem er nærmere afdækket.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at klimatilpasningsplanen i form af kommuneplantillæg 23/2009 sendes i
offentlig høring i januar 2014 og at beslutning om ikke at udarbejde miljørapport offentliggøres
samtidig.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 ØK protokollat nov 2013 sag 15
2. Klimatilpasningsplan_Lyngby_Taarbæk_udkast_8november13
3. kommuneplantillaeg_232009
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 5

5. Kommuneplantillæg 22/2009 for Kongevejen 205-209

Sagsfremstilling
Der fremlægges forslag til kommuneplantillæg 22/2009 for Kongevejen 205 - 209. Sagen
fremlægges parallelt med det tilhørende forslag til Lokalplan 252 og er en forudsætning for
gennemførelse af lokalplanen.
Kommuneplantillægget er en videreførelse af den tidligere afholdte forhøring og udlægger
ejendommene Kongevejen 205 - 209 til kontorformål og servicestation. Afgrænsningen mellem
område 4.1.84 og 4.1.91 ændres, så Kongevejen 209 inddrages i område 4.1.91. Samtidig
hæves bebyggelsesprocenten til 115.
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 252 udarbejdes en miljørapport. Der henvises til
særskilt sag om Lokalplan 252. Kommuneplantillægget påregnes sendt i offentlig høring i 8 uger
parallelt med lokalplan 252.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 22/2009 sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. KPL 22.2009 - 4.1.91 Kongevejen 205 - 209
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 6

6. Kommuneplan 2013 - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling
Den 5. september 2013 vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslag til Kommuneplan 2013 i
høring.
I høringsperioden fra den 26. september til den 21. november 2013 er der indkommet 39
indsigelser og bemærkninger, jf. det sagen vedlagte indsigelsesnotat af 2. december 2013
(bilag). Endvidere blev der afholdt orienteringsmøde den 9. oktober med 75 fremmødte borgere
og interessenter, jf. det sagen vedlagte referat af 9. oktober 2013 (bilag).
Indsigelserne og bemærkningerne vedrører primært følgende temaer:
Udviklingen af Trongårdsarealerne:
Indsigerne forudser trafikale problemer og skyggegener og opfordrer til at fastsætte 4 etager
som den maksimale højde mod de nu fastsatte 8 etager. Hvis der udvikles på områderne ønskes
fokus på høj arkitektonisk standard. Indsigerne undrer sig over muligheden for erhverv ud mod
Klampenborgvej og ønsker i givet fald anvendelse alene til liberalt erhverv.
Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over manglende miljøvurdering:
Klagen tager udgangspunkt i et nyt afsnit om Sorgenfri under fanebladet "Byudvikling". Indsiger
vurderer, at ændringerne af kommuneplanen indebærer, at der burde være udarbejdet en
miljøvurdering. Kommunen har vurderet, at ændringerne ikke er så væsentlige, at der skal
udarbejdes en miljøvurdering. Såfremt nævnet imod forventning måtte pege på, at der skal
foretages en miljøvurdering, vil nævnet sandsynligvis ophæve Kommuneplan 2013, indtil der
foreligger en godkendt miljøvurdering.
Naturstyrelsen har oplyst, at lokalplaner og kommuneplantillæg - vedtaget efter en vedtagelse af
Kommuneplan 2013 som den ligger - vil være ugyldige i det tilfælde, at Natur- og
Miljøklagenævnet vælger at ophæve Kommuneplan 2013 i en kommende afgørelse. For at
imødegå denne risiko foreslår forvaltningen, at fire ændringer til Kommuneplan 2013 udgår samt
at udarbejdelse af miljørapport af den resterende del af Kommuneplan 2013 påbegyndes af
hensyn til at afdække evt. risiko for eventuel manglende gyldighed og det tidsmæssige aspekt i
sagen.
De fire ændringer, der foreslås at udgå er:
6.2.43 Det grønne areal ved Trongårdsparken
6.2.65 Trongårdsparken, vest
6.2.93 Trongårdens Erhvervsområde
9.2.94 Erhvervsområde ved Klampenborgvej
Disse 4 rammeområder foreslås at få eget planlægningsforløb.
Indsigernotat konsekvensrettes på den baggrund med hensyn til de fire rammeområder, der
foreslås at udgå som ændringer i Kommuneplan 2013.
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Høringssvar fra Naturstyrelsen herunder vedr. om manglende afsnit om drikkevandsinteresser:
Forvaltningen og Naturstyrelsen har drøftet, hvorledes Naturstyrelsens bemærkninger kan
håndteres, jf. det sagen vedlagte materiale af 21.11.2013 (bilag) og forvaltningens notat af
25.11.2013 (bilag). Der er kun ét enkelt udestående omkring drikkevandsinteresser, som søges
håndteret således, at forvaltningen kan fremlægge en skriftlig erklæring fra Naturstyrelsen, hvori
indsigelsen er frafaldet (i modsat fald kan forslag til Kommuneplan 2013 endnu ikke vedtages
endeligt).
Naturstyrelsen har frafaldet sin indsigelse om manglende afsnit om drikkevandsinteresser, se 3
stk. bilag af 11.12.2013 samt forvaltningens tekst om drikkevandsinteresser af 10.12 2013, der
indarbejdes i kommuneplanen. Afsnit om drikkevandsinteresser skal dog ikke indarbejdes i det
tilfælde, at det besluttes, at de 4 ovennævnte rammeområder udgår som ændringer til
Kommuneplan 2013.
Udviklingen omkring Sorgenfri Station og Virum Station:
Der er en del indsigelser vedr. udviklingsidéerne for Sorgenfri Torv. Udviklingen af Sorgenfri Torv
har imidlertid sit eget planlægningsforløb og forventes behandlet i januar 2014; der er ikke
ændret i rammerne for Sorgenfri Torv i Kommuneplan 2013. Reaktionerne er kommet på
baggrund af tekst om udviklingsidéerne på Sorgenfri Torv, der er beskrevet under Byudvikling.
Forvaltningen foreslår dog en præcisering i Kommuneplan 2013, der beskriver, at udviklingen af
Sorgenfri Torv har et separat planlægningsforløb.
Der er ligeledes en del, der har indsendt indsigelser vedr. Virum Torv på baggrund af de
udviklingsidéer, der er vist i Kommuneplan 2013. Der er heller ikke her ændret i gældende
rammer. Forvaltningen foreslår, at det også præciseres, at udviklingen af Virum Torv har et
separat planlægningsforløb.
Derudover kan nævnes, at følgende temaer optræder blandt indsigelserne: Rækkefølge for
byudvikling og bevaring af grønne områder; erhverv kontra det at bo og leve; letbanen og trafik i
det hele taget; sti langs Furesøen og forløb af cykelsupersti; bygningers bevaringsværdi og
forslag til ny bebyggelse på Kastanievej 1 i Kgs. Lyngby.
Kommuneplantillæg om klimatilpasning indarbejdes i Kommuneplan 2013 efter endt høring og
forventet endelig vedtagelse primo 2014. Der vil i den forbindelse blive foretaget redaktionelle
rettelser på sider, der omfatter klimatilpasning i Kommuneplan 2013.
Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne ikke medfører krav om fornyet
høring.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Naturstyrelsens frafald af indsigelse tages til efterretning,
2. Kommuneplan 2013 vedtages med de forslag til svar til indsigerne, der fremgår af
indsigelsesnotat af 2. december 2013 samt notat af 25.11.2013, dog med undtagelse af
rammeområderne 6.2.43, 6.2.65, 6.2.93 og 6.2.94, der udgår som ændring, idet
rammeområderne får eget planlægningsforløb og
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3. Udarbejdelse af miljørapport påbegyndes.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Ad. 1 Taget til efterretning.
Ad. 2-3 Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 Indsigernotat 02122013
2. Bilag 2 Referat af Orienteringsmøde 9.10 2013
3. Bilag 3 Aftalenotat
4. Bilag 4 Indsigelsesbrev
5. Bilag 5 Teknikernotat + referat + komm. bemærkninger samt opfølgning og konklusion
6. Bilag 6 Konkretisering af Nat. notat
7. Bilag 7 Redegørelse for drikkevandsinteresser.pdf
8. Bilag 8 Frafald af indsigelse [DOK2906774]
9. Bilag 9 Aftalenotat (nyt pga. frafald af indsigelse) [DOK2906769]
10. Bilag 10 Teknikernotat (nyt pga. frafald af indsigelse) [DOK2906764]
11. Bilag 11 Redegørelse for drikkevandsinteresser - version 10-12-2013
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 7

7. Spildevandsplan - Indførelse af ordning med tilbagebetaling af en del af
tilslutningsbidrag ved afkobling af regnvand

Sagsfremstilling
I takt med at klimaforandringerne giver mere regn og forårsager oversvømmelser i kældre og på
veje, kan grundejerne være med til at afhjælpe nogle af problemerne ved at håndtere regnvandet
på egen grund. For at tilskynde til dette har flere kommuner indført en ordning med
tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag ved afkobling af regnvand fra kloakken. Forvaltningen
foreslår, at der i forbindelse med vedtagelse af ny spildevandsplan også indføres en lignende
ordning i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Spildevandsplanen forventes godkendt til sommer 2014. Foreløbig har Teknik- og Miljøudvalget
den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013 godkendt målsætning og
strategier for planen, og nu forelægges jf. strategi-punkt 4 spørgsmålet om tilbagebetaling af en
del af tilslutningsbidraget samt de rammer, der skal gælde for ordningen.
I medfør af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 633 af
07/06/2010) gives der mulighed for tilbagebetaling af op til 40 % af det gældende
tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand fra en ejendom svarende til ca. 22.200 kr. inkl.
moms pr. boligenhed i 2013, hvis grundejeren udtræder af kloakforsyningen for tag- og
overfladevand.
Det vil være Lyngby-Taarbæk Forsyning, der tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget som en
engangssum og indførelse af ordningen vil have store konsekvenser for forsyningen, både
økonomiske og administrative. Lyngby-Taarbæk Forsyning har ved notater af 17. april 2012 og
31. maj 2012 (bilag) udtalt sig vedrørende indførelse af en tilbagebetalingsordning og ønsker i
givet fald en administrativ enkel ordning samt en ordning, der ikke "tømmer" forsyningskassen. I
de nedenfor nævnte rammer for en tilbagebetalingsordning er der taget højde for forsyningens
bemærkninger.
Der foreslås indført en ordning med følgende rammer:
1. Ordningen omfatter kun grundejere i fælleskloakerede oplande - altså hvor spildevand og
regnvand løber i samme ledning - og hvor jordbundsforholdene tillader det. Dog kan
forsyningen godkende delvis udtræden også i separatkloakerede oplande, såfremt
forsyningen kan have en fordel af det.
2. Ordningen gælder kun ved fuld afkobling. Dog kan Lyngby-Taarbæk Forsyning i særlige
tilfælde dispensere og tillade, at regnvand fra små arealer som kælderskakte og lignende
ledes til kloak.
3. Der må ikke etableres overløb fra faskine/regnbed til kloak.
4. Ordningen gælder fremadrettet fra og med godkendelse af spildevandsplanen.
5. Frakobling af og afpropning mod afløbssystemet skal udføres af en autoriseret kloakmester
og skal synes og godkendes af Lyngby-Taarbæk Forsyning inden tildækning.
6. For boligejendomme med op til fem boligenheder vil tilbagebetaling ske med 40% af
tilslutningsbidraget pr. boligenhed.
7. For større boligejendomme og for erhvervsejendomme vil tilbagebetaling ske ud fra en
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konkret vurdering og højst med de faktisk anvendte udgifter til regnvandsanlægget på
grunden. Den konkrete vurdering og aftale om størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet eller en
evt. fordeling af anlægsudgifter skal ske via tæt dialog mellem bygherren og/eller dennes
rådgiver og Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede i idé- og projekteringsfasen. Tilbagebetaling
kan kun ske ved dokumentation for det udførte arbejde og de faktiske udgifter.
Håndtering af regnvand på egen grund vil typisk ske ved nedsivning og kræver derfor en
nedsivningstilladelse. Ansøgning om tilbagebetaling skal derfor udfyldes sammen med ansøgning
om nedsivningstilladelse. Lyngby-Taarbæk Forsyning behandler først sagen, når kommunen har
meddelt nedsivningstilladelse. Tilbagebetaling kan først finde sted, når afpropning er godkendt af
forsyningen og aftale om delvis udtræden af kloakforsyningen er indgået. Tilbagebetaling vil ske til
ejendommens ejer eller ved lejligheder til ejerforeningen eller boligselskab. Når forsyningen har
synet og godkendt frakoblingen af regnvandet og tilbagebetalt del af tilslutningsbidraget, sendes
besked herom til kommunen, der indberetter til BBR (bygnings- og boligregistret), at
ejendommen er delvist udtrådt af kloakforsyningen.
Det er ikke alle steder, at forholdene for nedsivning er lige gode. Kommunen har i samarbejde
med Gentofte Kommune igangsat et projekt vedrørende LAR-projekters indvirkning på
grundvandets kvalitet og mængde, herunder udarbejdelse af et mulighedskort for nedsivning.
Projektet forventes afsluttet omkring årsskiftet. Det foreløbige arbejde og erfaringer peger dog
på, at der vil være gode nedsivningsmuligheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor beslutning
om indførelse af en tilbagebetalingsordning allerede nu forelægges. Det fremtidige mulighedskort
for nedsivning vil ud over at være et arbejdsredskab for kommunen ved behandling af
nedsivningtilladelser også kunne vejlede borgerne i overvejelserne om, hvorvidt de vil indgå i en
aftale om frakobling af regnvand. Mulighedskortet vil blive en del af spildevandsplanen.
Når mulighedskort for nedsivning foreligger forventes sag vedrørende nedsivningsmuligheder og
LAR-katalog (lokal afledning af regnvand) behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Der må forventes en del mere administration ved indførelse af en tilbagebetalingsordning. Der
skal meddeles flere nedsivningstilladelser og ske flere indberetninger til BBR. Afhængigt af antallet
af ansøgninger forventes dog, at opgaven vil kunne løses inden for den nuværende normering i
forvaltningen.
Lyngby-Taarbæk Forsyning, der skal administrere og syne ordningen, vil blive belastet en hel del
mere. I Nordvand, der dækker både Gentofte og Gladsaxe Kommuner, er tidsforbruget for en
lignende ordning anslået til 1/3 medarbejder til administration af ordningen og en 1/3
medarbejder til syn af afkoblinger. Hvor mange ansøgninger, der vil komme, kan være svært at
forudsige og afhænger i høj grad også af, hvor meget der informeres om ordningen.
Såfremt målet om, at mange grundejere skal afkoble deres regnvand, skal nås, er det en erfaring
fra nabokommunerne, at en målrettet oplysningskampagne og vejledning af borgerne om
forskellige nedsivningsløsninger vil være nødvendig. Det kan overvejes, om der i den forbindelse
skal ansættes en projektmedarbejder i en periode.
Økonomiske konsekvenser
Indførelse af tilbagebetalingsordning forventes løst inden for kommunens gældende økonomiske
rammer.
For Lyngby-Taarbæk Forsyning kan udgifterne til tilbagebetaling ikke dækkes som en 1:1 udgift,
men udgifterne skal lånefinansieres.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der i forbindelse med vedtagelse af ny spildevandsplan indføres en ordning med tilbagebetaling
af en del af tilslutningsbidraget ved afkobling af regnvand.
2. ordningen indføres med de ovenfor nævnte rammer i punkterne 1 til 7.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013
Ad 1 og 2. Anbefales.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Ad. 1 og 2 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Mulighed for tilskud ved etablering af faskiner
2. Mulighed for tilskud ved frakobling - bagudrettet
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 8

8. Buddingevej 50 - Omsorgsboliger og arkitektforslag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 at opføre 40 nye omsorgsboliger på
ejendommen Buddingevej 50 - den tidligere statsskole. Sagen var forinden behandlet i såvel
Byplanudvalget som Social- og Sundhedsudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der
udarbejdes ny lokalplan med mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 3 etager og med et
etageareal på ca. 1000 m2, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med en
bebyggelsesprocent på 70, at målgruppen og indholdet af omsorgspakken godkendtes samt at
der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan.
Der blev udarbejdet et program for en minikonkurrence: "Omsorgsboliger
Konkurrenceprogram" (bilag), hvor tre arkitektfirmaer (Force 4 Architects, Polyform Architects
og Nord Architects) blev inviteret til at komme med et skitseforslag/helhedsplan for grunden
samt den eksisterende hovedbygning med henblik på etablering af omsorgsboliger.
De tre forslag blev afleveret den 12. november 2013, hvorefter en dommerkomite har vurderet,
hvilket forslag som skal ligge til grund for det videre arbejde med lokal- og kommuneplanlægning
samt byggeprogram for en totalentreprisekonkurrence. Skitsekonkurrencen er gennemført
således, at kommunen har mulighed for at supplere det valgte skitseforslag med de bedste
elementer fra de to fravalgte.
Dommerkomiteen bestod af repræsentanter fra Center for Arealer og Ejendomme, Center for
Miljø og Plan, Center for Træning og Omsorg, Direktionen og fra Seniorrådet.
Valget faldt på Force 4 Architects som rådgivere, idet de med deres forslag (bilag) har vist et
kompakt, tilpasset formsprog som bedst tilgodeser programmets funktionskrav med gode
lejligheder og fællesarealer. Tilbygning disponeres som tre skulpturelle punkthuse i en afbalanceret
sammenbundet klyngeformation uden at bebyggelsen kommer til at fremstår som et traditionelt
sammenhængende plejecenter.
I valget af løsning er der endvidere taget hensyn til muligheden for eventuel senere
omdisponering til et egentligt plejecenter samt de driftsmæssige aspekter herved, hvor det har
været afgørende at opnå bygningsenheder af en vis kritisk størrelse.
Dommerkomiteen har for det videre arbejde lagt vægt på, at den nye bebyggelse orienterer sig
fint mod de omkringliggende parcelhuse, men de 2-3 etages punkthuse skal i den videre proces
bearbejdes så placering og facadeudtryk bliver mere skarp i forhold til det klassicistiske anlæg.
Disponering af boliggrupper og tilgængelighedskrav bør ligeledes optimeres, eventuelt ved
indarbejdelse af elevator og adgangstrappe i hvert punkthus, så ønsket om adgangsbalkonernes
lette udtryk kan fastholdes.
Anvendelse af genbrugstegl i forbindelse med skalmuring af de nye kuber er en god idé, da det
kan være med til at styrke bæredygtighedsprofil, materialekarakter, kontrasten til de lette
adgangs balkoner og sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse.
Forslaget rummer gode muligheder for fælles og private opholdsarealer og grønne
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aktivitetsområder samt mulighed for etablering af beskyttede pergolaforbindelser. Det vurderes
positivt at parkering holdes udenfor det fælles gårdmiljø, men disponering af stiforløb, tilkørsel og
parkeringsarealer skal der arbejdes videre med i sammenhæng med beplantning, niveauspring og
støjskærme, så det falder mere naturligt ind i omgivelserne og de fremtidige lydkrav overholdes.
Lejlighedsindretning i den eksisterende hovedbygning virker overbevisende, men indretning af
fællesareal i nederste plan ønskes omdisponeret, så der i højere grad opnås kontakt imellem
gårdrum og bagvedliggende haveareal.
Det er ambitionen at sikre en bæredygtig, fleksibel, funktionel og totaløkonomisk helhedsløsning i
sammenhæng med områdets øvrige institutioner under hensyntagen til fastholdelse af krav om
en klar arkitektonisk hovedidé i harmoni med den omgivende bebyggelse.
Økonomiske konsekvenser
Der er givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr til helhedsplan, herunder til det videre arbejde med
lokal- og kommuneplanlægning samt byggeprogram til totalentreprisekonkurrence.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Force 4 Architects vælges som rådgivere til det videre arbejde med
lokal- og kommuneplanlægning samt byggeprogram for totalentreprisekonkurrence.

Byplanudvalget den 4. december 2013
Anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2013
Anbefalet, idet det bemærkes at 1 pct. af anlægssummen skal anvendes til kunstnerisk
udsmykning som vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2013.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. 130926-Konkurrenceprogram
2. Plancher_BuddingevejForce4
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 9

9. Lokalplan 252 for Kongevejen 205-209

Sagsfremstilling
Der fremlægges forslag til lokalplan 252 for Kongevejen 205 - 209 (bilag). Sagen fremlægges
parallelt med det tilhørende kommuneplantillæg 22/2009, hvis godkendelse er en forudsætning
for gennemførelse af lokalplanen. Det foreslås, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8
uger - fra 6. januar 2014 til 3. marts 2014 og at der afholdes orienterende møde for ejere,
lejere og brugere i nærområdet - ultimo januar 2014.
Lokalplanforslaget er en videreførelse af den tidligere afholdte forhøring. Lokalplanen muliggør, at
den eksisterende bebyggelse kan fjernes og erstattes med et nyt tankanlæg og en
erhvervsbebyggelse, der kan anvendes til kontorer og liberalt erhverv, IT-software produktion,
klinikker, herunder sundhedscenter og lægehus. For en detaljeret gennemgang henvises til
lokalplanforslagets side 8.
Vejbyggelinie og oversigtslinie
Som det fremgår af lokalplanforslaget side 15, er der langs Kongevejen tinglyst en byggelinie og
en oversigtslinie i forbindelse med krydset Kongevejen - Frederiksdalsvej. Byggelinien sikrer, at
ejendommene ikke bebygges mellem byggelinie og vej, mens oversigtslinien skal sikre gode
oversigtsforhold i krydset. Linierne overskrides flere steder. Byggelinien overskrides ved den
nordligste blok med op til 3 m og op til 3,5 m for den mellemste blok, dog kun i 1. sals højde.
Oversigtslinien overskrides op til 2 m for byggeriets sydligste spids, men bebyggelsen er på dette
sted åben i underetagen, hvorved oversigtsforholdene opretholdes. Forvaltningen foreslår at der
meddeles dispensation fra overskridelsen af bygge- og oversigtslinierne, da oversigtsforholdene
opretholdes og da bygningernes placering fortsat gør det muligt at justere på
krydsudformningen.
Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet en miljøvurdering inden for
følgende emner: trafik, støj, jordforurening og grundvand. Miljøvurderingen er indarbejdet i
lokalplanen som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår vejspørgsmål.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår planspørgsmål.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der meddeles dispensation for overskridelse af vejbyggelinje og oversigtslinje langs
Kongevejen.
2. lokalplanforslag 252 for Kongevejen 205 - 209 sendes i offentlig høring.
3. der afholdes orienterende møde for ejere, lejere og brugere i nærområdet.
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Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013
Ad 1 Godkendt.
Ad.2 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Ad.2 Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Lokalplan 252 Kongevejen 205-209

Side 20 af 55

Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 10

10. Lokalplan 233 for Taarbæk - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 233 for Taarbæk blev behandlet på møde den 13. juni 2012 og efterfølgende
sendt i høring. Lokalplanforslaget har været i fornyet høring i perioden fra den 9. september til
den 9. oktober 2013. Der blev foreslået følgende ændringer til det oprindelige lokalplanforslag:
For delområde 1A, som omhandler et større område vest for Taarbæk Strandvej samt
"trekanten" mellem Taarbæk Strandvej og Strandvejen blev foreslået:
Pkt. 3.4.1:
I delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35 for den enkelte ejendom.
I delområde 1A gælder: På ejendomme med en grundstørrelse fra 0 – 199 m² må etagearealet
ikke overstige det eksisterende etageareal.
Etagearealet på den enkelte ejendom må ikke overstige: - 150 m² for ejendomme med en
grundstørrelse fra 200 – 299 m²,
- 175 m² for ejendomme med en grundstørrelse fra 300 – 399 m²,
- 200 m² for ejendomme med en grundstørrelse fra 400 – 499 m².
Derudover gælder for delområde 1A, at ejendomme med en grundstørrelse fra 500 m² og
herover ikke må have en højere bebyggelsesprocent end 40. Dog er det tilladt at opføre op til
200 m² etageareal.

For delområde 2, som omfatter de kystnære villaer i den nordlige del af Taarbæk, blev foreslået:
Pkt. 4.1.1:
Området må kun anvendes til åben-lav bebyggelse som helårsboliger. Der må højst indrettes 2
boliger på hver ejendom. Boligen må kun opdeles med vandret lejlighedsskel.

For ejendommen, hvor Taarbæk Kro er beliggende, blev foreslået:
Pkt. 5.1.5:
Matr. nr. 2lt Taarbæk By, Taarbæk (Taarbæk Strandvej 102) må kun anvendes til
publikumsorienteret service og butikker til detailhandel, hotel, restaurant og café samt kulturelle
formål f.eks. foreningsvirksomhed, udstilling og foredrag samt funktioner relateret hertil.
Indretning af funktionerne må ske mod alle omgivende sider.
Dog kan op til 30 % af det samlede etageareal indrettes til andre formål. Indretningen må dog
ikke etableres i stueetagens facade mod havnen.
Der er indkommet 9 indsigelser/bemærkninger som refereres og kommenteres i vedlagte
indsigelsesnotat af 9. november 2013 (bilag). Herunder beskrives kort
indsigelserne/bemærkningerne og der henvises til indsigelsesnotatets kommentarer til dem. Der
er endvidere vedlagt insigelsesnotat af 11. oktober 2012 og insigelsesnotat af 7. marts 2013
Side 21 af 55

(bilag).
Taarbæk Kro:
Indsigelse: Ny bebyggelse på op til 7 m vil betyde en væsentlig forringelse af udsigten for bagved
liggende boliger. Man vil fremsende klage til Natur- og Miljøklagenævnet, såfremt lokalplanens
bestemmelser fastholdes.
Indstilling: Henvendelserne giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen. Jf. indsigelsesnotatets
pkt. 1 og 5.
Indsigelse: Ejeren af Taarbæk Kro gør indsigelse mod at der ikke må indrettes til "andre formål" i
ejendommens stueetage mod havnen.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanen. Jf. indsigelsesnotatets
pkt. 7.
Indsigelse: Ønske om reduktion af de 30 % til "andre formål" i det man finder, at dette er for
stor en procentdel, der evt. kan anvendes til boliger.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanen. Jf. indsigelsesnotatets
pkt. 9.
Indsigelse: Samlet henvendelse fra Taarbæk Havn, Taarbæk Kulturcenter, Taarbæk
Idrætsforening, Taarbæk Sejlklub, Taarbæk Tennisklub og Skolebestyrelsen for Taarbæk Skole,
der kun ønsker én bolig (til ejer/forpagter) i ejendommen, forbud mod udstykning samt
fastlæggelse af byggelinje mod Havnen. Subsidiært ønskes at ejendommen tages helt ud af
lokalplanen.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanen. Jf. indsigelsesnotatets
pkt. 6.
Indsigelse: Taarbæk Grundejer- og Borgerforening spørger til, om ejendommen med Taarbæk
Kro helt kan udgå af lokalplanen.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanen.. Jf. indsigelsesnotatets
pkt. 2.
Bemærkning: Bygningkultur Foreningen ser positivt på, at der er sket en reduktion fra 35 % til 30
% for anvendelsen til "andre formål" på Taarbæk Kro.
Anvendelse af strandlodden Taarbæk Strandvej 664:
Indsigelse: Lokalplanens bestemmelser vedr. strandlodder ønskes fastholdt som i gældende
lokalplan 83, hvor der kan opføres "bygninger beregnet for kortere ophold, såsom badehuse og
lignende". Subsidiært en yderligere præcisering af lokalplanforslagets bestemmelser vedr. ny
bebyggelse på strandlodderne.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændringer. Jf. indsigelsesnotatets pkt. 4.
Ansøgning om opførelse af bebyggelse på nævnte strandlod behandles desuden parallelt med
Lokalplanforslag 233 på Byplanudvalgets møde.
Udstykning af Strandvejen 651:
Indsigelse: Ønske om bestemmelser med udstykningsmulighed for Strandvejen 651.
Indstilling: Henvendelsen giver ikke anledning til ændringer. Jf. indsigelsesnotatets pkt. 3.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Lokalplanforslag 233 for Taarbæk vedtages endeligt med de ændringer,
som er beskrevet i indsigelsesnotat af 11. oktober 2012 og 7. marts 2013 samt de ændringer,
som har været i høring fra 9. september til 9. oktober 2013.
Byplanudvalget den 4. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Sag 5 bilag 1
2. Sag 5 bilag 2
3. Sag 5 bilag 3
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 11

11. Muslimsk gravplads

Sagsfremstilling
Muslimsk Indvandrerforening har ved henvendelse til kommunen tilkendegivet deres ønske om
indretning af en muslimsk gravplads på en af de eksisterende kirkegårde.
Der er ved efterfølgende forhandlinger opnået enighed om indretning af gravgård nr. 9 på Lyngby
Parkkirkegård.
Sagen blev forelagt på Teknik- og Miljøudvalget i marts 2013, men udsat med henblik på
nærmere præcisering af muslimsk begravelsesskik og forhold vedrørende nedlæggelse af
gravpladser. Udvalget ønskede ydermere en undersøgelse af finansieringsmulighederne og
relaterede konsekvenser.
I følge kirkegårdsvedtægterne skal kommunens kirkegårde - som overordnet princip - være
begravelsesplads for alle borgere uanset religiøse tilhørsforhold.
På Sorgenfri kirkegård er der for eksempel indrettet en speciel afdeling for katolikker.
Gravgårdene på Lyngby Parkkirkegård har alle forskellige udseende og servitutter. For den
enkelte gravgård kan indføres specifikke bestemmelser i servitutterne, der definerer den enkelte
gravgårds funktion, form og etik.
Fælles for alle nuværende servitutterne er: 'Gravgårdene på Lyngby Parkkirkegård er beliggende i
korsformede arealer omgivet af bøgehække. De omgivende arealer er klippede græsplæner med
opstammede træer.'
Servitutterne er udarbejdet for at sikre og fastholde et harmonisk helhedsindtryk i de enkelte
gravgårde.
En særlig gravplads for herboende muslimer vil kunne indrettes inden for vedtægterne.
Gravpladsen skal indpasses i den øvrige kirkegårdsdrift. Betaling for jordleje, brugsret og
renholdelse vil ske på nøjagtig samme vilkår og i henhold til kirkegårdens takstregulativer samt
de øvrige betingelser, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
Muslimske begravelsesskik har som hovedpunkt, at den afdøde placeres i graven liggende på
højre side med hoved vendt mod Mekka. Begravelsen skal foregå så hurtigt som muligt. Som
udgangspunkt begraves en muslim ikke i kiste. Men på de fleste muslimske gravpladser i
Danmark - 15 andre kirkegårde pr. marts 2013 - kræves det, at begravelsen foregår i kiste. Kun
på Den muslimske begravelsesplads i Brøndby og den muslimske begravelsesplads på Odense
Kommunes kirkegård, er der givet dispensation fra Kirkeministeriet til begravelse uden kiste.
Ligesom jøder lægger muslimer vægt på evig gravfred. Denne gravfred skal købes for 20 år ad
gangen, men kan fornyes efter de til enhver tid gældende takster, så længe de pårørende måtte
ønske det. Det er de samme regler som gælder for kommunes øvrige kirkegårde. Længden af
gravfreden eller fredningsperioden er 20 år på Lyngby-Taarbæk kommunes kirkegårde for
kistebegravelser. Al vedligeholdelse af gravstedet foretages af kirkegården, beregnet efter den til
en hver tid gældende takst.
Ved forhandlingerne med repræsentanter for Muslimsk Indvandrerforening fremgår det, at
foreningen lægger vægt på, at der ikke stilles særlige krav til ceremonielle forhold omkring en
Side 24 af 55

muslimsk gravplads. Retningen for gravpladserne orienteret mod Mekka er meget vigtig. Der
stilles ikke andre specifikke krav til indretning af gravgården, hverken med stier eller andre
faciliteter, som findes i nogle af de øvrige gravgårde på Lyngby Parkkirkegård.
I dag fremtræder gravgården som en græsplæne med en enkel skovfyr. Dette udseende
fastholdes ved indretning til muslimske grave udlagt i græs.
Vedlagt er oversigt over parkkirkegården med markering af gravgård nr. 9 (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Gravgårdens indretning til muslimsk gravgård kan løses inden for rammerne.
Når der foretages begravelser vil renholdelses kontrakterne for de enkelte grave skulle bidrage til
vedligeholdelsen af gravgården.
Hvis der senere skulle fremkomme ønsker om yderligere faciliteter , så som anlæggelse af
belagte stier, fremføring af vand, ceremoniplads, bænke og affaldskurve, vil disse elementer kun
kunne udføres under forudsætning af, at Muslimsk Indvandrerforening er villig til at indgå en aftale
om finansiering af de eventuelle merudgifter for kommunen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Kirkeministeriet skal orienteres i det omfang, der sker ændringer i regulativerne for kirkegården.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der indrettes et særligt afsnit som muslimsk gravplads med
kistebegravelser på Lyngby Parkkirkegård i gravgård nr. 9 under forudsætning af, at det
eksisterende udseende af gravgård nr. 9 fastholdes som en græsplæne med enkelte fritvoksende
træer.
Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013
Anbefales.
O tager forbehold, idét der skal være tale om en begravelsesplads for alle trosretninger inden for
den muslimske tro, både sunni- og shiamuslimer.
--Der vedlægges notat om Muslimsk Gravplads (bilag) vedr. spørgsmål stillet i forbindelse med
udvalgsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Kort
2. Bilag Notat om Muslimsk Gravplads
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 12

12. Takster for vand og spildevand 2014

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende de af forsyningsselskaberne (LTF) fastsatte takster
for vand og spildevand, jf. vandforsyningsloven og betalingsloven. Kommunerne har en
undersøgelsespligt ved godkendelse af takstfastsættelsen samt pligt til at påse, at
Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse overholdes, jf. det sagen vedlagte notat af 14.
november 2012 (bilag).
Området er underlagt fuld udgiftsneutralitet, hvilket forudsætter, at respektive
forsyningsselskabers regnskaber lever op til intentionen i gældende lov, herunder:
· at "hvile-i-sig-selv"-princippet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
· at indregning af kendte fremtidige investeringer og vedligehold sker under de enkelte
bidragsområder
· at prisloftet overholdes overordnet set samt for de enkelte bidragsområder
· at der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugere/forbrugsgrupper.
Det er forvaltningens vurdering ikke at være behov for at inddrage bistand fra ekstern rådgiver,
hvorfor legalitetskontrollen for så vidt angår 2014 alene beror på det fra forsyningsselskaberne
den 6. december 2013 modtagne og sagen vedlagte sagsmateriale (bilag).
På baggrund af materiale indsendt af LTF til Forsyningssekretariatet træffer sidstnævnte afgørelse
om prisloftet for LTF's takster det følgende år. LTF modtog den 29. november 2013 et udkast til
prisloftsafgørelse for Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand A/S; den 27. september 2013 udkast til
prisloftsafgørelse for Mølleåværket A/S, og den 27. november udkast til prisloftsafgørelse for
Lyngby-Taarbæk spildevand A/S. LTF har afgivet høringssvar til Forsyningssekretariatet og
sekretariatets afgørelser vedr. prisloft for vand og spildevand for 2014 forventes modtaget
primo 2014.
Da Forsyningssekretariatets afgørelser således endnu ikke foreligger, har LTF beregnet prislofter
for 2014 på detforeliggende grundlag - herunder erfaringer fra tidligere år, - og bestyrelserne har
på den baggrund godkendt prisloft samt budgetter for 2014. KPMG har som revisor for LTF
herefter udarbejdet redegørelser for takstfastsættelserne for vand, spildevand samt for
Mølleåværket, og LTF har på det grundlag den 6. december 2013 indstillet taksterne for 2014 til
godkendelse af kommunen af hensyn til i år at kunne fortælle forbrugerne m.v. om taksterne for
2014.
Indførelse af differentierede takster ("Trappemodellen") sker som følge af at nye regler, der
træder i kraft den 1. januar 2014, jf. ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. af 4. juli 2013. Differentieringen betyder, at
kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv
på markedsvilkår. Det medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves
efter differentierede takster. Der gælder således 3 takster med forskellig procentsats i "rabat" alt
efter forbrug, og modellen indfases over en årrække. Den endelige implementering af
differentierede takster i kommunen sker i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af
den justerede betalingsvedtægt for LTF forventelig i februar 2014. Taksterne fremgår af det
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sagen vedlagte takstblad (bilag).
Kommunen betaler med baggrund i Betalingsloven årligt et vejbidrag til LTF for vejafvanding.
Vejbidraget afspejler omkostningerne ved at aflede vand fra kommunens veje til kloakkerne,
men må maksimalt udgøre 8 % af LTF’s anlægsomkostninger. Forsyningssekretariatet tilser, at
kommunens vejbidrag fastsættes behørigt. Vejafvandingsbidraget fremgår ligeledes af
takstbladet.
Vejbidraget for 2014 er af LTF skønnet til 3,5 % af anlægsbudgettet for 2014.
Vejafvandingsbidraget skal godkendes af Forsyningssekretariatet, hvilket sker senere, og
bidraget vil derfor kunne efterreguleres.
Taksterne for 2014 er på det grundlag følgende:
Vand: 15,34 kr. pr. m3 inkl. moms

Spildevand: 18,25 kr. pr. m3 inkl. moms
Differentierede takster for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår, og som vil
få virkning fra vedtagelse af den reviderede Betalingsvedtægt for Lyngby-Taarbæk Forsyning:
Takst 1 <500 m3: 18,75 kr. pr. m3 inkl. moms.
Takst 2 >500 m3: 17,52 kr. pr. m3 inkl. moms.

Takst 3 >20.000 m3: 16,06 kr. pr. m3 inkl. moms.
Vejafledningsbidrag: 3,5 % af det samlede anlægsbudget for Lyngby-Taarbæk Forsyning.
Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er betinget af, at afgørelserne vedr. prisloft
ikke ændrer væsentligt på de angivne oplysninger.
Kommunalbestyrelsens godkendelse af de differentierede takster for ejendomme, hvorfra der
drives erhverv på markedsvilkår, er endvidere betinget af kommunalbestyrelsens senere
godkendelse af den justerede Betalingsvedtægt for Lyngby-Taarbæk Forsyning, jf. ovenfor.
Økonomiske konsekvenser
Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de af LTF's bestyrelser fastsatte takster for 2014 lægges til grund.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 - Notat af 14. november 2012 om takstgodkendelse
2. Bilag 2 - Godkendelse af takster
3. Bilag 3 - Mølleåværket legalitetskontrol 2014
4. Bilag 4 - Lyngby-Taarbæk Vand - legalitetskontrol 2014
5. Bilag 5 - Lyngby-Taarbæk Spildevand legalitetskontrol 2014
6. Bilag 6 - Takstblad 2014 vand
7. Bilag 7 - Takstblad tilslutningsbidrag 2014
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 13

13. Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald gældende fra 1-1-2014

Sagsfremstilling
Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage et
regulativ om affaldsordninger for husholdninger og et regulativ om affaldsordninger for
virksomheder i kommunen. Ved udarbejdelse af regulativerne skal benyttes skabeloner, som
indeholder dels faste (obligatoriske) elementer, herunder f.eks. definitioner, lovgrundlag,
klageregler mv. og dels mulighed for, at kommunen kan tilføje yderligere beskrivelser af egne
kommunale ordninger.
Det gældende regulativ for husholdningsaffald trådte i kraft den 1. december 2011, mens det
gældende regulativ for erhvervsaffald trådte i kraft den 1. januar 2012.
Forvaltningen vurderer, at der er behov for en opdatering af ordningsbeskrivelserne i begge
regulativer og fremlægger derfor forslag til nye regulativer for hhv. husholdnings- og
erhvervsaffald.
Udover en række ændringer og rettelser af mindre væsentlig karakter, foreslås følgende
tilføjelser i regulativerne:
Regulativ for husholdningsaffald:
Indsamling af batterier og småt elektronikaffald
Den hidtidige forsøgsordning, hvor borgeren kan få afhentet sine brugte batterier ved at lægge
dem i en 4 liters frysepose på låget af stativet/spanden til dagrenovation, foreslås gjort
permanent og suppleret med en mulighed for at aflevere småt elektronikaffald som f.eks.
mobiltelefoner, opladere mv. på samme måde. Undersøgelser viser, at denne type affald ofte
ender i dagrenovationen, og en indsamling ved husstanden vurderes derfor at være en både
nem, effektiv og billig måde at få indsamlet det problematiske affald korrekt på.
Afbrænding og kompostering af haveaffald
Det er ifølge affaldsbekendtgørelsen ikke tilladt at afbrænde haveaffald, men
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om, at det i visse, nærmere bestemte
tilfælde er tilladt. Der er derfor indføjet en bestemmelse i regulativet om, at der må afbrændes
haveaffald på Skt. Hans aften, samt at rent og tørt træ kan afbrændes på særligt indrettede
bålpladser. Ligeledes er der tilføjet en bestemmelse om, at haveaffald kan komposteres på egen
grund.
Forsøgsordninger
Det er skrevet ind i regulativforslaget, at der kan iværksættes forsøgsordninger med henblik på
udvikling og forbedring af affaldsordningerne i kommunen.
Forslag til ændret ”Regulativ for husholdningsaffald” er vedlagt (bilag).
Regulativ for erhvervsaffald:
Dagrenovationslignende affald fra erhverv
Det har hidtil været obligatorisk for virksomheder med dagrenovationslignende affald at deltage i
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kommunens ordning for dagrenovation. I praksis er det svært at håndhæve, ligesom mange
virksomheder har brug for særlige løsninger i forhold til containertype og -størrelse,
tømningshyppighed mv. Det kan være svært at få fordelagtige priser på sådanne særlige ydelser.
Forvaltningen foreslår, at virksomheder skal gives frit valg mellem at deltage i kommunens
ordning og selv at træffe aftale med en registreret transportør eller indsamler om indsamling af
dagrenovationslignende affald.
Afbrænding af haveaffald
Det er ifølge affaldsbekendtgørelsen ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Kommunalbestyrelsen
kan dog give tilladelse til bl.a. gartnerier, til at afbrænde eget haveaffald. Der er derfor indføjet en
bestemmelse i regulativet om, at der i særlige tilfælde og efter konkret ansøgning kan gives en
sådan tilladelse.
Forsøgsordninger
Det er skrevet ind i regulativforslaget, at der kan iværksættes forsøgsordninger med henblik på
udvikling og forbedring af affaldsordningerne i kommunen.
Forslag til ændret ”Regulativ for erhvervsaffald” er vedlagt (bilag).
Tidsplan:
Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til tidsplan for den politiske behandling af
regulativforslagene. Regulativerne forventes at træde i kraft pr. den 1. januar 2014. Forinden
skal de i 4 ugers offentlig høring. De i høringsperioden modtagne kommentarer vil blive vurderet
og eventuelt indskrevet i regulativerne. Forvaltningen foreslår, at såfremt der ikke fremkommer
afgørende ændringsforslag, kan regulativerne sendes direkte til godkendelse i KMB.

Tidsplan for politisk behandling
Forslag til regulativer behandles i TMU på møde den 5. november
2013
Fase 1 – Høring
Regulativerne i offentlig høring i 4 uger fra den 6. november til den
4. december 2013
Fase 2 – Behandling
Behandling af indkomne forslag og bemærkninger sker løbende af
Center for miljø og plan
Fase 3 - Vedtagelse
Forelægges KMB den 19. december 2013

Regeringens ressourcestrategi "Danmark uden affald", som blev offentliggjort af Miljøministeren
d. 7. oktober 2013, medfører ikke behov for pt. at foretage ændringer af regulativerne.
Ressourcestrategien indeholder blandt andet mål for øget genanvendelse af husholdningsaffald,
herunder emballageaffald (glas, metal, papir, pap og plast) og organisk affald. Øget indsamling af
emballageaffald og bedre udnyttelse af bioaffald (organisk affald) er blandt indsatsområderne i
Lyngby-Taarbæk Kommunes Affaldsplan 2013-2024, og forvaltningen forventer derfor på et
senere tidspunkt at fremlægge forslag til nye ordninger for borgerne i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ”Regulativ for husholdningsaffald” godkendes
2. ”Regulativ for erhvervsaffald” godkendes
3. såfremt der ikke fremkommer afgørende ændringsforslag i høringsperioden, sendes
regulativerne direkte til behandling i Kommunalbestyrelsen
4. forvaltningen bemyndiges til fremover, at sende forslag til mindre ændringer i regulativ for
husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald direkte i høring og først efter høringsperioden
forelægge dem for udvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013
Ad 1. Anbefales.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Godkendt.
Ad 4. Godkendt.
--Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet d. 5. november 2013, at regulativerne kan sendes
direkte til behandling i Kommunalbestyrelsen, hvis der ikke er kommet afgørende
ændringsforslag i høringsperioden.
Regulativerne været i offentlig høring i 4 uger. Forvaltningen har ikke modtaget kommentarer i
løbet af høringsperioden.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. "Regulativ for husholdningsaffald" godkendes
2. "Regulativ for erhvervsaffald" godkendes.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Husholdningsaffaldsregulativ 2-10-2013 til TMU.pdf
2. Erhvervsaffaldsregulativ 2-10-2013 til TMU.pdf
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 14

14. Lokalplan 195 for Furesøkysten

Sagsfremstilling
Den 20. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanforslag 195 med en række
ændringer.
Følgende blev endvidere besluttet med 13 stemmer (F + V + O + Trine Nebel Schou):
"De i byplanvedtægt nr. 4 og nr. 5 foretagne arealudlæg til sti opretholdes, idet det bemærkes at
arealudlæg til sti ved Gyvelholm blev ophævet i 1994 med lokalplan 124 for Gyvelholm.
Der afholdes fornyet høring af 6 ugers varighed om ændring af lokalplanforslagets pkt. 12.1 og
pkt. 12.2 således, at
a. Byplanvedtægt nr. 4 ophæves, bortset fra § 3, stk. 6 (sidste afsnit i § 3,) vedr. sti langs
Furesøbredden til offentlig færdsel og de heraf berørte ejendomme jf. § 2, og der henvises
til byplanvedtægtens kortbilag 1.
b. Byplanvedtægt nr. 5 ophæves bortset fra § 3, stk. 2 (sidste afsnit i § 3, ”Stier”, dog
undtagen linje 5-6) vedr. 10 m bredt areal til offentlig stiforbindelse og de heraf berørte
ejendomme jf. § 2.
c. Desuden tilføjes note til pkt. 12 med byplanvedtægternes ordlyd samt note om, at
Gyvelholm ikke er omfattet.

Endvidere afholdes et borgermøde efter nærmere tilrettelæggelse.
Imod stemt 8 (A + Henrik Brade Johansen + C)".
Efter den fornyede høring blev sagen behandlet i Byplanudvalget den 13. juni 2013, hvor
udvalget anbefalede, at arealudlæg til sti ikke indgår i lokalplanen. Der blev henvist til, at der i
stedet arbejdes på etablering af broer og brolaug. Samtidig blev det anbefalet, at pkt. 8.1.1
ændres.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
På kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013 blev sagen besluttet udsat med 17 stemmer.
3 (C) undlod at stemme.
Den fornyede høring fandt sted fra den 28. januar - 11. marts 2013. Der er indkommet 182
henvendelser, heraf vedrører 100 henvendelser et ønske om, at de i byplanvedtægt nr. 4 og nr.
5 foretagne arealudlæg til sti opretholdes, og 80 henvendelser vedrører et ønske om, at de
foretagne arealudlæg ikke opretholdes. Indsigelser og bemærkninger er nærmere gennemgået i
notat om fornyet høring af 23. maj 2013 (bilag).
Borgermødet blev afholdt den 4. marts 2013 (bilag)
Hovedpunkterne i henvendelserne er:
For opretholdelse af arealudlæg til sti:
- Muligheden for at anlægge en sti engang ud i fremtiden bevares
- Offentlige parker og stier vil ikke længere være ”blindgyder”
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- Området forbindes til ét stort sammenhængende naturområde med mange turmuligheder
- Spadsereturen eller løbeturen går langs søbredden i stedet for ad villaveje
- En natursti vil være en smuk adgangsvej fra villakvarter til Kaningården og Furesøbad
- Opretholdelse af arealudlæg til sti vil være status quo, og vil derfor ikke koste kommunen noget
- Grundejerne langs søbredden har kendt til arealudlægget, da man købte ejendommen
- En sti ville komme de mange til gode, og ikke kun de få
- En sti vil ikke forringe områdets natur. En trampesti kan passes ind f.eks. langs skrænten
- En sti vil helt eller delvist kunne anlægges på søbredden, som staten ejer i de fleste tilfælde
Imod opretholdelse af arealudlæg til sti:
- En sti vil krænke privatlivets fred
- Ekspropriation af privat ejendom er en krænkelse af den private ejendomsret
- Anlæg af en sti vil koste kommunen rigtig mange penge. Udgifter til udlæg, anlæg og
vedligeholdelse af stien kan bruges bedre mange andre steder
- Et stianlæg vil forringe kystens landskab og natur og spolere idéen om, at kyststrækningen skal
være så uberørt og skovagtig som muligt
- En sti vil betyde opsætning af hegn, hække mv. som bredejernes værn mod stien
- Aktiviteter på stien så som mountainbikere, hundeluftere mv. vil være skadelige for naturen og
genere naboerne
- Det rigeligt, at man kan bruge søvejen. Hvis man vil ned til Furesøens bredder, så bruges de
offentlige parker og skovene
- Anlæg af sti vil indebære, at over 30 huse ved søen skal rives ned
Ovennævnte synspunkter vurderes ikke at indeholde nye synspunkter.
Indsigelser fra grundejerne langs Furesøen og DN-Lyngby- Taarbæk
En indsiger oplyser, at han på vegne af grundejerne, der er omfattet af lokalplan 195, gør
indsigelse mod ændring til punkt 12 i lokalplan 195, og at han mener en vedtagelse af planen vil
være i strid med gældende lovgivning og den kommunale planlægning for området. Det oplyses,
at hvis ændringen fastholdes vil han dels indbringe sagen for Natur- og Miljøklagenævnet, dels
udtage en stævning fra en række af grundejerne med påstand om, at vedtagelsen om
arealudlæg til sti langs kysten er ulovlig og/eller medfører erstatningskrav efter Planlovens § 48,
stk. 2. Der henvises i øvrigt til brev af 30. november 2012 til kommunen fra advokat Birgitte
Refn Wentzel v/advokat Kirsten Frijs, Mazanti-Andersen m.fl. (Brevet er forelagt for
Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen ved sagens behandling den 5. og den 20. december
2012).
Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk oplyser, at man vil påklage sagen til Naturog Miljøklagenævnet, da man mener at opretholdelse arealudlæg til sti vil være i strid med
kommuneplanen og dermed i strid med planloven.
Disse henvendelser vurderes at være nye. Der henvises til internt notat af 23. maj 2013 om om
emnet. Forvaltningen vurderer, at de i byplanvedtægt 4 og 5 anførte arealudlæg til sti aldrig har
fremgået af kommuneplanen, idet den første kommuneplan blev vedtaget i 1980'erne.
Ved gennemgang af det foreliggende materiale om kommuneplaner m.m., har det ikke kunnet
afklares, om byplanvedtægternes arealudlæg til sti blev drøftet/vurderet i forbindelse med
beslutningen om at forlægge stiføringen af den regionale, rekreative sti til at følge Furesøvej.
Efter forvaltningens opfattelse vil en sti etableret i overensstemmelse med arealudlægget i
byplanvedtægt 4 og 5 være at betragte som en lokal sti, der ikke medtages i kommuneplanen.
Forslag til 3 nye bådebroer ved kommunens parker langs Furesøkysten
Grundejerne ved Furesøen og Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk uddyber i en
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fælles henvendelse deres forslag til kommunalbestyrelsen af 7. maj 2012 om etablering af 3
bade/bådebroer ved de offentlige parker, så adgangen til Furesøen forbedres. Der foreslås
etablering af et brolaug til anlæg og drift af broerne med deltagelse fra: Kommunen (som
grundejer), grundejere i området, repræsentanter fra de to lokale grundejerforeninger og
Danmarks Naturfredningsforening.
Anlæg af broerne finansieres med fondsmidler, som skaffes i et samarbejde mellem Friluftsrådet,
Danmarks Naturfredningsforening og grundejerne. Driften af broerne gøres udgiftsneutralt for
kommunen, idet brugerne (brolauget) tager sig af denne opgave.
Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges særskilt for Teknik- og Miljøudvalget.
Efter indsigelsesfristen udløb den 13. marts 2013 er der indkommet en henvendelse fra
Foreningen Furesø Natursti, om at grundejerne aldrig har haft krav på erstatning jf. § 48, idet et
eventuelt krav er forældet og idet området ligger inden for søbeskyttelseslinjen. Desuden
oplyses, at forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse
med kommunal ekspropriation (B50) ikke længere er relevant, samt at hvis der endelig skulle
blive vedtaget et lignende lovforslag, vil det kun gælde fremadrettet og dermed ikke påvirke de
gældende byplanvedtægter. Kommunalbestyrelsen kan derfor uden risiko vedtage det seneste
lokalplanforslag med fastholdelse af arealudlæg til sti.
Efter forvaltningens opfattelse giver henvendelsen ikke anledning til ændring af tidligere vurdering
om, at det er tvivlsomt, om en eller flere grundejere skulle kunne gennemføre et overtagelsesog erstatningskrav mod kommunen baseret på Planlovens § 48, men at dette omvendt ikke
fuldstændigt kan udelukkes.
Ønsker om udsigt - delområde 7
Henvendelse fra en gruppe bestående af grundejere indenfor delområde 7. Man mener ikke, at
der er taget tilstrækkelig stilling til højde på byggeri og beplantning for huse i 1. række i forhold til
de bagvedliggende huse. Det foreslås derfor, at der indskrives retningslinjer for bebyggelse og
beplantning i lokalplanredegørelsen.
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indarbejde forslaget. Det foreslås, at der på
side 12 linje 5, under delområde 7 tilføjes (med kursiv): Det er målet, at bevare og forstærke
beplantningen især langs søbredden. Det henstilles dog samtidig, at der ved beplantning på den
øverste del af grundene tages hensyn til naboers og publikums ønske og mulighed for at opnå
udsigt over Furesøen, således at beplantning opstammes eller beskæres i rimelig omfang.
Reflekterende tagmaterialer
Byplanudvalget besluttede den 16. januar 2013 at ændre glanstal for tagmaterialer til 15. På den
baggrund foreslås pkt. 8.1.1 i lokalplanforslaget justeret til følgende: For delområde 1, 3, 4, 5 og
7 gælder, at der ikke må anvendes tagmaterialer med en glansværdi højere end 15.
Solceller/solfangere er dog undtaget.
Det vurderes ikke, at der skal afholdes fornyet høring, da ændringen er en præcisering af pkt.
8.1.1, der fastsætter, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
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1. det afklares om de indkomne høringssvar og det afholdte borgermøde giver grundlag for
ændring af den af Kommunalbestyrelsen trufne beslutning af den 20. december 2012 om at
opretholde arealudlæg til sti i lokalplanforslag 195 med undtagelse af Gyvelholm.
2. pkt. 8.1.1 ændres til følgende: For delområde 1, 3, 4, 5 og 7 gælder, at der ikke må
anvendes tagmaterialer med en glansværdi højere end 15. Solceller/solfangere er dog
undtaget.

Byplanudvalget den 13. juni 2013
Ad 1. Anbefalet, at arealudlæg til sti ikke indgår i lokalplanen. Der henvises til, at der i stedet
arbejdes på etablering af broer og brolaug.
Ad 2. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013
Sagen besluttet udsat med 17 stemmer. 3 (C) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013
F ønskede sagen udsat under henvisning til forretningsordenens § 6, stk. 2.
Borgmesteren foreslog, at sagen ikke udsættes.
For forslaget stemte 10 (O, C samt Søren P. Rasmussen, Paul Knudsen, Jørn Moos, Anne
Körner, Gitte Kjær-Westermann, Christina Stenberg Lillie).
Imod stemte 10 (A, F, Birgitte Hannibal og Trine Nebel Schou).
1 (Henrik Brade Johansen) undlod at stemme.
Sagen herefter udsat.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
A foreslog, at der afholdes en høring med deltagelse af uvildige eksperter, før der træffes
afgørelse.
For forslaget stemte 11 (F, B, O, A og Birgitte Hannibal).
Imod stemte 8 (C, Gitte Kjær-Westermann, Paul Knudsen og Anne Körner, Jørn Moos og Søren
P. Rasmussen)
1 (Christina Stenberg Lillie) undlod at stemme.
Sagen herefter tilbagesendt til Byplanudvalget.

Byplanudvalget den 9. oktober 2013
Besluttet at invitere repræsentanter fra ex Danmarks Naturfrednings Forening, Friluftsrådet og
Naturstyrelsen til at deltage i høring.
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(V og C) stemmer imod, idet (V og C) ikke er imod en høring, men derimod mener, at der har
været grundige høringer allerede i denne sag. Det er afgørende for (V) at få afsluttet sagen nu, så
borgerne får en afklaring og ikke holdes hen i uvished.
Sagen forelægges på ny.
Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. september 2013 og Byplanudvalgets beslutning af
9. oktober 2013 er det planlagt at høring afholdes den 3. december 2013.

Byplanudvalget den 4. december 2013
Jf. forvaltningens indstilling af 13. juni 2013:
Ad 1. Anbefales at arealudlæg til sti ikke indgår i lokalplanen.
F stemmer imod, idet F ønsker at opretholde arealudlæg til sti.
Ad 2. Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Birgitte Hannibal foreslog, at der foretages en uvildig undersøgelse af de naturmæssige
konsekvenser af en evt. sti, jf. ekspertisernes anbefaling på høringen den 3. december 2013.
For forslaget stemte 8.
13 stemte imod.
Forslaget herefter bortfaldet.
Byplanudvalgets indstilling herefter godkendt med 13 stemmer. Imod stemte 8 (F, Birgitte
Hannibal, Finn Riber Rasmussen, Trine Nebel Shou og Liss Kramer Mikkelsen).

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 til sag 14 Referat- høring den 3. december 2013
2. Bilag 2 til sag 14 høring 3.12Adgang og stier i Landskabet
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 15

15. Oprensning af fæstningskanalen

Sagsfremstilling
Baggrunden for sagen er, at Bådfarten har problemer med at sejle i Fæstningskanalen mellem
Lyngby Sø og stibroen ved Sorgenfrivej på grund af for lille vanddybde.
Kommunalbestyrelsen godkendte juni 2008, at der blev frigivet midler til forundersøgelser af
oprensning af denne del af Fæstningskanalen.
På baggrund af forundersøgelsen blev der i 2008/2009 afsat 608.000 kr. til opgaven, hvoraf ca.
75.000 kr. er anvendt til forundersøgelsen.
Kommunen har i 2013 via rådgiver udarbejdet detailprojekt, igangsat myndighedsbehandling og
gennemført licitation for oprensningen.
Det oprindelige projekt forudsatte en generel oprensning af hele strækningen til en dybde af 1,5
m. Dette er ændret, efter aftale med Bådfarten, så der i stedet foretages oprensning i 4
delområder, hvor der primært er aflejret sedimenter. Her foreslås oprensningen til en dybde på
1,75 cm så der tages højde for fremtidige sedimentaflejringer. Projektet tilrettelægges så det
beskytter brinken, og dermed er der ikke behov for yderligere bredsikkring.
Ved licitationen indkom kun ét tilbud på 784.000 kr., som rådgiver anbefaler af acceptere.
Tillagt uforudsete udgifter samt større rådgiverudgifter end i det oprindelige budget, mangler der
således ca. 0,6 mio. kr.
Fællesskabet omkring Bådfarten (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø kommuner) har ikke
afsat midler til en oprensning, hvorfor Lyngby-Taarbæk Kommune selv vil skulle afholde alle
udgifter til oprensningen..
Den manglende finansiering på 0,6 mio. kr. kan afholdes af driftsmidler i Center for Miljø og Plan i
2013.
Af hensyn til Bådfarten skal oprensningen foretages uden for sejlsæsonen, hvilket vil sige inden d.
1. maj 2014.
Økonomiske konsekvenser
Den manglende finansiering på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret ved budgetomplacering af
600.000 kr. fra driftsmidler i Center for Miljø og Plan i 2013 til anlægsprojektet i 2014.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår godkendelse af licitationsresultatet.
Økonomiudvalget for så vidt angår overførsel af afsatte driftsmidler fra 2013 til 2014.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår konvertering af driftsmidler til anlægsbevilling.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
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1. licitationsresultatet godkendes.
2. den anviste kompenserende besparelse mellem drift og anlæg godkendes, idet der således
flyttes 0,6 mio. kr. i 2013 fra delramme i Center for Miljø og Plan i driftsregi til
anlægsprojekt vedr. oprensning af fæstningskanalen i 2014
3. det ekstra rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. samtidig meddeles som anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Anbefales.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Ad.2 Godkendt.
Ad.3 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Ad.3 Godkendt.
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19-12-2013
Sag nr. 16

16. Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –
udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 blev der afsat i alt 1 mio.kr. i anlægsmidler til at
etablere mikrobiblioteker i henholdsvis Lundtofte Medborgerhus og Virumhallen, samt 100.000
kr. til drift af hvert bibliotek. Bibliotekerne etableres som besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets
møde den 22. august 2013.
Formålet er, at etablere mindre lokale bibliotekstilbud i et eksisterende kommunalt tilbud, hvor
der i forvejen er aktiviteter. Jo mere liv og aktivitet, der er i kommunens tilbud, jo flere borgere
vil benytte dem – og etablering af mikrobiblioteker vil dermed ikke bare gavne biblioteksbrugerne
– men samtidig gavne andre aktiviteter i de huse, hvor bibliotekerne er placeret.
Mikrobibliotekerne tilbyder de mest populære materialer, for eksempel romaner og børnebøger til
de mindste, samt den meste efterspurgte faglitteratur. Grundstammen i bogsamlingerne hentes
fra den lukkede bogbus.
Det forudsættes, at der ikke skal ske egentlige ombygninger af de eksisterende fysiske rammer
bortset fra opsætning af mindre skillevægge i Virumhallen og udskiftning af døre i
medborgerhuset, dog skal der etableres handicapindretning, der sikrer handicappede adgang til
mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus. Biblioteksområderne etableres henholdsvist i
forlængelse af Virumhallens caféområde i hjørnet ud mod indgangen og i medborgerhusets
gymnastiksal.
Medborgerhusets sal anvendes nu til aftenskoleundervisning af diverse oplysningsforbund, og det
vil betyde aflysning af aftenskolehold i foråret, idet det bliver endog meget vanskeligt at anvise
alternative lokaler (der vedlægges en oversigt over bookninger i indeværende sæson). Alternativt
kan ombygningen til Lundtofte Medborgerhus udskydes til sommeren 2014 – og forvaltningen vil
forsøge at finde plads til aftenskolerne i forbindelse med sæsonfordelingen. Der gøres i den
forbindelse opmærksom på, at der generelt ikke er lokaler nok, og at det ikke er muligt at
opfylde alle lokaleønsker. Alternativ kan mikrobiblioteket placeres i caféområdet. Løsningen vil
betyde, at aftenskoleundervisningen i medborgerhuset kan fortsætte, og at der dermed samlet
også kommer mere aktivitet i huset. Dog koster denne løsning betydeligt mere i
handicaptilgængelighed, jf. nedenfor.
Overslag over udgifter til etablering af de to mikrobiblioteker fremgår af vedlagte notat (bilag).
Desuden skal der indkøbes IT- og overvågningsudstyr til de to mikrobiblioteker, hvilket er
medtaget i overslaget over udgifter. Den samlede udgift for etablering af mikrobibliotekerne er
999.436 kr. og holdes derfor inden for den afsatte anlægsramme. Der vedlægges desuden et
alternativt forslag (bilag) i tilfælde bibliteksarealet i Lundtofte Medborgerhus ønskes placeret i det
nuværende caféareal (bilag). I givet fald ville omkostningerne til tilgængelighed beløbe sig til knap
550.000 kr. og den samlede investering vil beløbe sig til i alt 1.347.490,00 og dermed overskride
det afsatte budget.
I forbindelse med gennemgang af midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår det at
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der er i alt 252.850 kr. til udvikling af kulturelle faciliteter. (årlig pulje på 155.000 kr, samt
overførelse af mindreforbrug fra 2012, jf. budgetaftale for 2012-15). Midlerne er endnu ikke
anvendt. Under forudsætning af, at dette beløb overføres, og at midlerne til udvikling af de
kulturelle faciliteter fra 2014 på i alt 155.000 også, kan der anvises midler til placering af
mikrobibliotek i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus. De resterende midler anvendes til diverse
småindretninger i Store Kapel herunder bedre lysforhold i forbindelse med flytning af
Symfoniorkestrets øveaftener primo 2014, samt evt. yderligere lydregulering i Ny Lyngbygaard
(tæppe på bagvæg).
De årlige udgifter til driften af hvert mikrobibliotek, herunder oprydning, opsætning mv. anslås til
ca. 100.000 kr. Det forudsættes her, at der ikke er egentlig biblioteksfaglig betjening.
Ombygningerne til de to mikrobiblioteker kan påbegyndes umiddelbart efter nytår 2014 og
bibliotekerne forventes åbnet i løbet af foråret 2014. Dog anbefales det af hensyn til den
nuværende aftenskoleundervisning først at påbegynde ombygningen i sommerferien i
medborgerhuset, såfremt udvalget vælger en placering i salen.
Økonomiske konsekvenser
Etablering af mikrobiblioteker finansieres inden for den afsatte ramme hertil, jf. budgetaftalen for
2014-17, samt budgettet for udvikling af kulturelle faciliteter i 2013 og 14.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den beskrevne model og tidsplan.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillingen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. etablering af mikrobiblioteker sker efter ovenstående model og tidsplan, dog:
a. Mikrobiblioteket placeres i gymnastiksalen i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet
påbegyndes sommeren 2014
eller
b .Mikrobiblioteket placeres i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet
påbegyndes primo 2014.
2. anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. frigives til ombygning og indkøb af it- og
overvågningsudstyr til brug for de to mikrobiblioteker.
Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013
Ad 1. Godkendt idét mikrobibliotek placeres i caféområdet i Lundtofte medborgerhus (model b).
Ad 2. Anbefales.
C tager forbehold.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Etableringsudgifter_lundtofte_virum
2. Prisoverslag tilgængelighedstiltag 20.11.2013
3. Brugere salen Lundtofte Medborgerhus
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19-12-2013
Sag nr. 17

17. International Citizen Service – delegation af beslutningskompetence

Sagsfremstilling
I 2011 blev der i kommunalt regi etableret fire centre, der skal håndtere den administrative
sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som benævnes
"International Citizen Service" (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København og
havde i etableringsåret mere end ti tusinde henvendelser. Centrene har i det daglige bofællesskab
med bl.a. andre relevante myndigheder, fx Statsforvaltningen og SKAT. Hensigten med ICS er at
lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for bl.a. at
understøtte en effektiv service for udenlandsk arbejdskraft.
ICS har inden for de hidtidige lovrammer ikke kunnet færdiggøre den administrative
sagsbehandling af udenlandske borgere, idet udenlandske borgere henvises til egen kommune for
tildeling af cpr.nr og udstedelse af sundhedskort. For at understøtte, at den kommunale sektor er
borgerens indgang til det offentlige og for at yde hensigtsmæssig service også over for denne
gruppe borgere er der nu sket ændringer i henholdsvis Cpr-lovens § 6, stk. 6:
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende
registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et
International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen
Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.”
og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:
”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende
udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter
kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service…...”
Lovgivningen understøtter nu således, at kommunalbestyrelsen kan overlade opgaver til
udførelse i ICS, såfremt en borger vælger at rette henvendelse i ICS fremfor i tilflytterkommunen.
Det forventes, at den digitale understøttelse, der skal gøre det muligt for ICS at håndtere de
ekstra opgaver, er tilvejebragt primo medio 2014, hvorefter nærmere aftalt samarbejde mellem
de enkelte kommuner og ICS kan iværksættes, herunder m.h.t. at præcisere, hvilke
informationer som tilgår borgerne, således at disse borgere modtager samme informationer som
borgere, der modtager vejledning i Borgerservice, og at ICS håndtering af boligsager sker på
samme måde som her i kommunen - herunder, at det via opfølgning på logiværts-erklæringer
kontrolleres, at en borger har en gyldig bolig i kommunen.
DTU har overfor forvaltningen tilkendegivet, at antallet af internationale medarbejdere, der kan få
gavn af ordningen, er ca. 200 pr. år, hvortil kommer medarbejdernes ægtefæller. Hertil kommer
et antal medarbejdere fra andre af kommunens internationale virksomheder. Groft skønnes
antallet af personer, der herfra skal ekspederes i forhold til ordningen til ca. 500 pr. år.
Det understreges, at ordningen umiddelbart ikke berører de mange udenlandske studerende fra
bl.a. DTU, som fortsat myndighedsbehandles af Lyngby-Taarbæk Kommune. Studerende fra
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DTU, som henvender sig i ICS vil som udgangspunkt - og som det sker i dag - blive henvist til
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Hver ekspedition, som foretages af ICS på vegne af tilflytterkommunen, afregnes med en pris på
p.t. 117 kr., fastsat på baggrund af KL’s såkaldte "kanalpriser". Alternativt er der mulighed for
efter aftale med ICS at låne medarbejdere fra kommunen. Ved valg af sidstnævnte løsning er der
ingen afregning mellem ICS og tilflytterkommunen. Forvaltningen peger på førstnævnte
løsningsmulighed, idet den økonomiske konsekvens ved overdragelse af kompetencen til ISC
skønnes til årligt ca. 58.500 kr. (500 internationale borgere * 117 kr.), der tænkes finansieret
indenfor rammen af Center for Digitalisering og Borgserservice.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at udstede cpr.nr. og sundhedskort delegeres til
International Citizen Service for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som
retter henvendelse til ICS.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.
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18. Ligestillingsredegørelse 2013

Sagsfremstilling
Efter Ligestillingsloven skal kommunen aflevere ligestillingsredegørelse til staten i ulige år.
Redegørelsen vedrører perioden 1. september 2011 til 31. august 2013, og skal udelukkende
omhandle ligestilling af kvinder og mænd ansat i kommunen, og resultaterne af
ligestillingsredegørelser for stat, regioner og kommuner offentliggøres i 2014 via
www.ligestillingidanmark.dk.
Tallene i Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at chefer/ledere fordeler sig på 65 % kvinder og 35 %
mænd. For medarbejdere fordeler tallene sig med 74 % kvinder og 26 % mænd.
Til sammenligning viser tallene på landsplan, at andelen af kvindelige ledere udgør 58 %, medens
andelen af mandlige ledere udgør 42 %.
Som supplement til indberettede redegørelse har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte
notat indeholdende oplysninger om kønsfordelingen indenfor udvalgte traditionelt mandehenholdsvis kvindedominerede fag. De udvalgte områder er pædagogisk personale,
pædagogmedhjælpere, social- og sundhedspersonale, syge- og sundhedspersonale,
specialarbejdere og teknisk serviceområde. Medarbejdersammensætningen på de udvalgte
områder ligger på niveau med landsgennemsnittet eller på en måde, hvor det procentvist
underrepræsenterede køn udgør en større andel af gruppen totalt end gennemsnitstallene for alle
landets kommuner. Notatet indeholder tillige oplysninger om gennemsnitslønninger for de nævnte
grupper fordelt på køn.
Notatet har været lagt til grund for en drøftelse i kommunens Hovedudvalg den 6. november
2013 med henblik på at få vurderet, om der kunne være grundlag for særlig personalepolitisk
indsats på området. Der var imidlertid enighed blandt udvalgets medlemmer om, at der ikke er
behov for særlige tiltag.
Det blev derimod aftalt, at der i regi af Hovedudvalget i foråret 2014 vil blive drøftet ligeløn på
baggrund af (et endnu ikke) udarbejdet "case"-materiale for et udvalgt område. Et sådant
materiale kræver, at der bl.a. indgår oplysninger om evt. forhåndsaftaler på lønområdet; hvordan
erfaringstid/anciennitet er fordelt; hvordan særlige arbejdsopgaver/funktioner, som evt. skal
medføre lønreguleringer, fordeles imellem medarbejderne; hvordan medarbejderne fordeler sig
på tilbud om efter-/videreuddannelse osv.
Endvidere har den sagen vedlagte justerede udgave af kommunens Ligestillingspolitik (senest
justeret i 2007) samtidig været fremlagt til drøftelse i Hovedudvalget (bilag). Justeringen drejer
sig primært om redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser som følge af, at
ligestillingsarbejdet nu indgår som en integreret del af arbejdet i MED-regi, og ændringerne blev
taget til efterretning umiddelbart.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ligestillingsredegørelsen m.v. tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales, idet der i f. m. personalepolitisk redegørelse, der udarbejdes i 2014, indgår spørgsmål
om kønspolitisk balance.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Notat om udviklingen i LTK indenfor mande-kvinde fag 2013
2. Ligestillingspolitik 2013
3. Ligestillingsredegørelse 2013
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 19

19. Opfølgning på Borgerrådgiverens årsberetning 2012/13

Sagsfremstilling
Borgerrådgiveren præsenterede forud for Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013
beretningen for perioden september 2012 - august 2013. Beretningen og notat om direktionens
opfølgning blev kort drøftet på Økonomiudvalgets møde den 12. november 2013 og blev udsat
med henblik på, at forvaltningen udarbejder en mere konkret tids- og handleplan for en række
initiativer. Direktionen opfølgning, samt tids- og handleplan er vedlagt sagen.
Tids- og handleplanen følger 4 spor.
Der lægges - for det første- op til, at der i hvert center sker en ledelsesopfølgning straks.
Centercheferne er såvel mundtligt som skriftlig anmodet om at gøre medarbejderne
opmærksom på de udfordringer som fremhæves i beretningen. bl.a. vores vejledningsforpligtelse.
Direktionen lægger - for det andet - endvidere vægt på, at opfølning og de konkrete initiativer
indholdsmæssigt drøftes og forankres i MED-systemet, og at der via inddragelse af de enkelte
centres MED-organer sker en skriftlig tilbagemelding til Hoved-MED. Blandt andet på baggrund af
drøftelser i MED-systemet vil Direktionen - for det tredie - lægge op til et kompetenceløft til
ledere og medarbejdere. Indholdet tilpasses det enkelte center og de udfordringer som det
enkelte center står overfor. Endelig vil direktionen - for det fjerde - iværksætte nogle analyser
med henblik på bl.a. om bedre IT-undersstøttelse kan bidrage understøttelse en bedre
borgerbetjening.
Beretningen har på nuværende tidspunkt været behandlet i det tværgående administrative MEDorgan, samt på MED-møde i Center for Arbejdsmarked. Referater af møderne bilagt.
Forvaltningen giver Økonomiudvalget en status for de igangsatte initiativer medio 2014.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forvaltningens tids- og handleplan anvendes.

Økonomiudvalget den 12. december 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Godkendt.
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Bilagsfortegnelse
1. Bilag - Handle- og tidsplan for initiativer i V3.pdf
2. Bilag - Referat MED november ekstra 2013.pdf
3. Bilag - Referat Tværgående administrative MED-udvalg.pdf
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 20

20. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om pasningstilbud i LyngbyTaarbæk Kommune

Sagsfremstilling
Morten Normann Jørgensen har i e-mail af 7. december 2013 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Pasningstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. december, var der - på de Konservatives
foranledning - optaget en sag på dagsordenen, omhandlende muligheden for at tilbyde forældre
til de kommende "maj-børn" flere forskellige pasningstilbud i sommerferieperioden. SF synes
forslaget var godt, og stemte for. Et flertal besluttede modsat at forkaste forslaget.
Jeg havde ønsket at sagen blev forelagt kommunalbestyrelsen forud for endelig beslutning, men
fik det ikke nævnt ifm. protokolføringen. Jeg mener imidlertid fortsat, at sagen indeholder en
række væsentlige perspektiver, som også det kommende BUU kommer til at beskæftige sig
med, ligesom jeg mener at diskussionen på udvalgsmødet og øvrige steder ville være gavnlig at
have i et mere offentligt forum. Jeg er med på, at sagen er afgjort i Børne- og
Ungdomsudvalget, men ønsker hermed at give muligheden for en offentlig debat om forslaget,
ligesom det giver de medlemmer og det parti der ikke er repræsenteret i BUU en mulighed for at
tilkendegive sit syn på sagen.
Det er især argumenterne mod forslaget, der optager mig, da jeg mener de har en principielt
karakter, som også er (og vil blive) aktuelle i øvrige lignende sager på børneområdet."

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Drøftet.
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Kommunalbestyrelsen
19-12-2013
Sag nr. 21

21. Lyngby Torv - Café med udeservering

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om tilladelse til at opføre café med udeservering jf. vedlagte
princip ansøgning (bilag).
Cafébygningen er på ca. 63 m2 og indrettes med blandt andet anretter og serveringsområde
samt offentligt tilgængeligt toilet. Omkring caféen indrettes areal til udeservering, herunder ca. 42
m2 overdækket areal.
Bygningen opføres som præfabrikerede bokselementer. Omkring boksen placeres en søjlebåret
overdækning - ca. 105 m2 - formet som en vifte. Tagbeklædning i sort tagpap. Gulv udføres
tilsvarende torvets belægning. Bygningens facader tager udgangspunkt i materialer kendt fra
Rådhuset - tombak, glas og træ.
Lyngby Torv er ikke omfattet af rammebestemmelser i Kommuneplanen idét torvet er udlagt
som vejareal. Lyngby Torv er omfattet af Lokalplan 111 for Lyngby Torv og Lyngby Hovedgade
mellem Nørgaardsvej og Toftebæksvej. Lyngby Torv er endvidere omfattet af Regulativ for
Lyngby Torv.
Lokalplan 111 fastsætter bl.a.:


at et af formålene er at fastlægge Lyngby Torvs status som fodgængerareal (§ 1),



at et af formålene er at fastlægge retningslinier for området udformning (§ 1),



at Lyngby Torv skal anvendes som fodgængerareal (§ 3.1),



at anvendelsen skal ske iht. gældende regulativ for Lyngby Hovedgade og Lyngby Torv (§
3.2), og at regulativet skal indeholde bestemmelser for bl.a. færdsel, udstilling, udsmykning,
udeservering, renholdelse og arrangementer og,



at områdets udformning skal fastholde, understrege og udbygge de eksisterende kvaliteter i
gaderummene (§ 4.1).

Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser for bebyggelse, men fastsætter (§ 4.7 og 4.8) regler
for at udstyr skal vælges med øje for kvalitet og harmoni mm. I bilag 2 i Lokalplanen vises et
eksempel på indretning af Lyngby Torv.
Regulativ for Lyngby Torv fastsætter blandt andet nærmere regler for torvets benyttelse og
indretning. Det fastsættes i regulativet, at der kan indrettes café med udeservering (§ 1).
Det er forvaltningens vurdering, at opførelse af café med udeservering vil være i
overensstemmelse med Lokalplan 111 samt Regulativ for Lyngby Torv.
Økonomiske konsekvenser
Myndighedsopgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for så vidt angår Lokalplan 111.
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Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår Regulativ for Lyngby Torv.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det ansøgte principgodkendes iht. Lokalplan 111
2. det ansøgte principgodkendes iht. Regulativ for Lyngby Torv.
Byplanudvalget den 4. december 2013
Oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013
Sagen omdelt på kommunalbestyrelsesmødet, hvor det blev vedtaget at optage den på
dagsordenen.
Vedtaget med 14 stemmer.
Imod stemte 6 (C, Trine Nebel Schou, Lone Schou-Hansen og Finn Riber Rasmussen).

Bilagsfortegnelse
1. Bilag samlet
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Miljø&Plan
Team Planlægning

Journalnr. : 2009061076
Dato ........ : 08.12.2013
Ref. ......... : Hjo
Mødedato : 03.12.2013

REFERAT
Opsummerende referat af høring for kommunalbestyrelsens medlemmer den 3. december 2013

Baggrund
Høringen fandt sted på baggrund af kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2013,
hvor kommunalbestyrelsen besluttede at afholde en høring med eksperter. Sagen om Lokalplanforslag 195 for Furesøkysten blev tilbagesendt til byplanudvalget, der den 9. oktober
2013 besluttede at invitere repræsentanter fra f. eks. Danmarks Naturfrednings Forening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen til at deltage i høring.
Opsummerende referat af høring for kommunalbestyrelsens medlemmer
Tema:
”Hvilken betydning vil en sti få for naturen og den rekreative udfoldelse?”
Tid og sted:
Den 3. december 2013, kl. 17.00-18.30, i umiddelbar i forlængelse af TMU, tirsdag den 3.
december 2013. Kommunalbestyrelsens mødesal.
Dagsorden:


Velkomst ved borgmester Søren P. Rasmussen



Indlæg fra ekspertpanelet:
Københavns Universitet, Frank Søndergaard Jensen, Seniorforsker
Naturstyrelsen, Lars Bendix Poulsen, Forstfuldmægtig
Dansk Ornitologisk Forening, Jan Ejlsted, Direktør
Friluftsrådet, Anker Madsen, Afdelingsleder,



Debat - Ordstyrer formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen



Afrunding ved formand for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen

Udover kommunalbestyrelsens medlemmer deltog:
 Naturstyrelsen Østsjælland v/ skovfoged Lars Stubkjær Nielsen, repræsentant for staten,
der er ejer af Furesøen
 DN-Lyngby-Taarbæk v/ formand Hans Nielsen
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 Foreningen Furesø Natursti repræsenteret v/Annemette Rosenquist, Henrik Vejre og Karen
Vibeke Jakobsen
 Grundejerne langs Furesøen repræsenteret v/ Poul Hedegaard, Herbert Nathan og Uffe
Thorlacius
 Forvaltningen v/ direktør Bjarne Holm Markussen, centerchef Sidsel Poulsen, afdelingsleder Mads Lindberg, byplanarkitekt Helle Jørgensen
Velkomst
Borgmesteren bød velkommen og gav en kort gennemgang af sagens forløb i kommunalbestyrelsen.
Indlæg fra ekspertpanelet
Frank Søndergaard Jensen, Københavns Universitet holdt et oplæg om ”Adgang og stier i
landskabet”. Frank Søndergaards oplæg handlede om resultaterne af flere forskellige undersøgelser Københavns Universitet m.fl. har lavet om stiers betydning for borgernes brug af
landskabet samt lodsejeres oplevelse af sti-færdsel. Se vedlagte dias fra powerpointshow.
Herud over supplerede Frank Søndergaard med oplysninger om, at en række undersøgelser
viser, at det at opleve og gå tur ved vand er en stor attraktion, og at de fleste brugere ønsker en
natursti, men at det er almindeligt at stiforløb varierer. Karakteren af en sti afhænger helt af
hvilke brugergrupper, man vil understøtte.
Lars Bendix Poulsen, Naturstyrelsen oplyste at Naturstyrelsen forvalter 5 procent af Danmarks natur. Naturstyrelsens opgave er blandt andet at undersøge, hvordan kan man hjælpe
alle til at få en naturoplevelse. Naturstyrelsen læner sig derfor meget op af resultaterne af brugerundersøgelser, og anvender i høj grad undersøgelserne fra Københavns universitet. Lars
Bendix Poulsen oplyste, at hvis Naturstyrelsen skal prioritere, i tilfælde hvor pengene ikke
rækker til etablering af en helt ny sti, så vil man til hver en tid hellere binde 2 ender af en sti
sammen, fordi brugerundersøgelser viser, at ingen bryder sig om at gå den samme vej tilbage.
Naturstyrelsen er meget interesseret i at finde ud af hvad der holder folk fast på ruten, så de
ikke går andre veje, f.eks. udover private marker. En undersøgelse har vist, at den danske model er en trampesti. Natursstyrelsen har kun etableret ganske få asfalterede stier. Et eksempel
herpå er en 15 km strækning omkring Næstved, Lars Bendix Poulsen oplyste, at det er et
spørgsmål om hvorvidt ikke dele af arealerne er omfattet af reglerne i Naturbeskyttelsesloven,
f.eks. Gyvelholm. Det vil betyde, at man har ret til at færdes i fredsskoven.
Dem der har ansvaret for vedligeholdelse af en sti er stiejeren. Natustyrelsen ejer jo også nogle af arealerne langs Furesøen, i det søen er udmatrikuleret, er der en del steder, hvor søbredden ejes af staten. Hvis kommunalbestyrelsen fremsender et forslag til et stiforløb, vil man se
på om disse kan indgå i et stiforløb. Ud fra en konkret ansøgning må grundejeren tage stilling
til om det konkrete stiforslag kan etableres uden at skæmme området, ellers må det bearbejdes, så det tilpasses området.
Jan Ejlsted, Dansk Ornitologisk Forening oplyste, at en af de arter, der er i området, er
Isfuglen. Den yngler på stejle skrænter. Området er derfor en potentiel ynglemulighed, idet
isfuglen er observeret i Frederiksdal. Isfuglen er dog forholdsvis robust over for forstyrrelser.
Kommunalbestyrelsen må hjælp. . KMB skal tage generelle beskyttelseshensyn, og bør søge
om uafhængig vejledning herom f.eks. bede DMU eller DSI om hjælp. Havørnen observeret
på Furesøen, men om vinteren. Desuden er der Troldand og Toppet lappedykker. Disser arter
er begge relativt følsomme overfor forstyrrelses. De er begge i området om vinteren. Et
skrækscenarier for arterne vil være, hvis der sker en vandforurening eller, hvis området får en
karakter, hvor der er parkdrift og en udbredt færdsel. Hverken Toppet lappedykker eller
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Troldanden er dog ikke en del af udpegningsgrundlaget, hvorfor hensynet til disse arter må
afhænge af en interesseafvejning.
Jan Ejlsted oplyste, af DOF næste år udgiver en rapport om Furesøen. Vil en sti langs Furesøen få betydning for naturen? Det handler om graden af konsekvenser. Furesøen ser meget
forskellig ud på de forskellige strækninger, og hvert område har et mikrohabitat. Jan Ejlsted
anbefalede igen kommunalbestyrelsen at søge råd og vejledning hos uafhængig sagkundskab,
bl.a. uafhængige biologer. Hvad er kommunalbestyrelsens rolle? Jan Ejlsted mener, at der er
kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der forsat er noget at se på. Hvis fuglene er væk, vil
naturoplevelsen ved at gå en tur ved søen være meget mindre. DOF vil også gerne støtte rekreativ udfoldelse.
Anker Madsen, Friluftsrådet oplyste, at han har en uddannelse som landskabsarkitekt. Anker Madsen oplyste desuden, at Friluftsrådet er en stor paraplyorganisation. Anker Madsen
pegede på, at undersøgelserne viser, at vi i dag i langt højere grad benytter den natur, der er
tæt på. Det er den vi bruger til hverdag. Det er afgørende, at kommunalbestyrelsen har respekt
for natur og miljø, men hvordan skal det vægtes? Skal naturen prioriteres over mennesker?
Hidtil har amterne og til dels staten sikret borgernes adgang til naturen samt natur og miljø
spørgsmålene. Nu er det kommunerne, og det er Friluftsrådets indtryk, at man faktisk varetager opgaven. Friluftsrådet vil prioriterer borgernes adgang til naturen, til hver en tid, dog undtagen, hvis der er tale om en grundlæggende trussel mod naturen.
Anker Madsen oplyste, at det ikke er mange kommuner, hvor man sidder med den problematik, hvor man allerede har en stireservation. Anker Madsen tror, at mange kommunalpolitikere
vil misundelige. Vand er attraktivt. Der bliver mange steder arbejdet på at etablere stier rundt
om søer, bl.a. stier rund om Sjælsø. Stien om Hillerød Slotssø er jo allerede etableret, og har
en tilsvarende historie, som ved Furesøen, bortset fra at der var færre private grundejere. Etablering af stier er klart en kommunalopgave, og erfaringer siger, at sådanne spørgsmål er personligt, og handler om den lokale, personlig tilknytning, og er ikke et partipolitisk spørgsmål.
Anker Madsen understregede, at man ikke kan sammenligne det at føre stien op på den lokale
villavej med det at have stien forløbende nede langs søen i naturomgivelser med kig til vandet. Der er ikke tale om en rekreativ sti men blot en trafikforbindelse når stien forløber på en
almindelig villavej og i den forbindelse henviste jeg til den forskning som Frank Søndergård
fremlagde og som understregede at tæt kontakt til natur er det helt centrale motiv for at folks
brug af rekreative stinet.
Kommunerne har også ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats. Den regionale stiplanlægning syntes, at være kommet i klemme. Der er ikke mange til at forsvare tanken. Staten
påtager sig ikke mere den rolle, og selv DN har neddroslet sit regionale syn på stier.
Muligheden for en sti langs Furesøen engang ud i fremtiden fortjener en ekstra overvejelse.
Kommunen er privilegeret i og med at man har Springforbiplanen, og det fantastiske vue over
Øresund. Det er statens opkøb. Anker Madsen opfordrede kommunalbestyrelsen til at udarbejde en kommunal friluftspolitik. Hvordan kan kommunen forbedre kvaliteten af de hvert af
de enkelte områder?
Anker Madsen sluttede af med 8 udsagn - til Kommunalbestyrelsen:


Det er og bliver de næste mange år kommunens ansvar at arbejde med at sikre befolkningens adgang til naturen. Ingen andre end kommunen har dette ansvar.



Det er et af de hotteste emner inden for den kommunale friarealforvaltning at arbejde
med stier og specielt stiforløb i relation til søer, vandløb og kysten.
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Sagen er ikke en oplagt partipolitisk sag.



Stier er et centralt emne i mange kommuners arbejde inden for den forebyggende sundhedsindsats. Tænk kommunens stillingtagen omkring stien ind i sundhedspolitikken.



Tænk ud over egne kommunegrænser tænk også stien ind i en regional sammenhæng.



Udarbejd en kommunal friluftsstrategi eller kommunal friluftspolitik og lad den rumme
samlede overvejelser omkring det at færdes i naturen og et kommunalt stinet.



Vær parat til at spille med og videre med bl.a. stiplanlægning i relation til den nationale
friluftspolitik.



Se kritisk på de indspil, som er fremkommet i debatten, se bort fra de indlæg som overspiller og lad de faglige vurderinger fra forvaltningens fagfolk vægte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag.



Og vurder så med hjertet, glæden ved naturoplevelserne står os alle nær.

Herefter var der debat med Simon Pihl Sørensen som ordstyrer.
Simon Pihl Sørensen rundede høringen af med at takke de 4 oplægsholdere for deres fremragende indlæg.
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Adgang og stier i landskabet
- kort om brug og betydning generelt

Seniorforsker, Frank Søndergaard Jensen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Lyngby – Taarbæk Kommune, 3. december 2013

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Hvad foretrækkes – hvad vil man gerne
møde (i skoven)?
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Den nærmeste skov er vigtig
Besøg i skoven nærmest bopælen:
• 1994= 2/3 af besøgene
• 2008= 3/4 af besøgene
Stigende transport til fods

Indikere: Vigtigt med gode adgangsmuligheder fra
bopæl til skov - og andre naturtyper (formodentlig)

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Hvilken betydning kan stier have
for omfanget af besøg?
”Hvilke forandringer i naturen/ landskabet omkring Deres
by/bopæl ville få Dem til at komme hyppigere derud?”
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Ønsker til forandringer
- Top 5 blandt i alt 26 tiltag Flere vildtlevende dyr

49,1

Flere naturområder

38,6

Renere strande

35,3

Flere skove

31,5

Renere søer

29,7

0

10

20

30

40

50 %

%-del der angiver, at den pågældende forandring vil betyde hyppigere
besøg
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Ønsker til forandringer
- Stiforløb Flere muligheder for rundture (cykel/til fods) (8)

26,5

Flere stier ud til naturområderne (9)

23,8

Flere stier i naturområderne (10)

22,9

Flere motionsstier m. redskaber (18)

9,3

Flere motionsstier m. instruktører (26)

3,9

0
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%-del der angiver, at den pågældende forandring vil betyde hyppigere
besøg
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Sti-ejeres oplevelser

http://www.spor.dk/

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Ejernes bekymringer inden etablering
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Ejernes oplevede gener

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Ejernes omkostninger ved gener

Affaldsindsamling, hærværk, tyveri,
reduceret hektar-støtte og tabt
jagtmulighed, (vedligehold)
(1000-1500 kr.)
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Færdsel på sporet
Hyppighed

Tilfredshed med omfang

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Erfaringsopsamling – 7 stiforløb
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Erfaringsopsamling – Hillerød Slotssø

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Erfaringsopsamling – Hillerød Slotssø
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Fremtidens landskab - og adgang?
96 km i 1950 -> 47 km i 1988 ≈ -50%

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Foto: Ole Hjorth Caspersen
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Bliver man på stierne ?

Foto: Ole Hjorth Caspersen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Bliver man på stierne ?
”Færdedes De uden for vej og sti på Deres seneste tur i skoven?”

34% Ja
66% Nej
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Plads til flere ?

Foto: Frank S. Jensen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Plads til flere – eller trængsel?

Ikke overfyldt
Let overfyldt
Moderat overfyldt
Ekstremt overfyldt

87%
9%
2%
1%

3% har oplevet gener fra andre gæster
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Plads til flere - problemer?
Generet
Måden: For mange
Støj/larm
Mgl. hensyntagen
Andet*

3%
0.2
0.4
0.2
2.2

*) f.eks. (høj) hastighed, ”forkerte” stier, ”ejerskabsfornemmelse”,
fuldskab

Hvem:

Hunde uden snor
Cyklister/mountainbikes
Motorkøretøjer
Andre**

0.9
0.1
0.4
1.6

**) f.eks. børn/teenagers, ryttere, udlændinge

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Spor i Landskabet

23.7%
14.8%
61.5%
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