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1
Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 4/2009 sendes i offentlig høring.
Sagsfremstilling
Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010 et skitseprojekt for renovering og
ombygning af Pritzels fabriksbygning. Projektet danner grundlag for lokalplanen og
det tilhørende kommuneplantillæg. Projektet er ikke i overensstemmelse med de
nuværende kommuneplanrammer for område 1.1.40, Mølledammen. De nuværende
rammer muliggør ikke, at Pritzels fabriksbygning kan anvendes til kontorformål,
hvorfor der fremlægges kommuneplantillæg 4/2009 sideløbende med behandlingen
af lokalplanforslag 227.
Af det sagen vedlagte tillæg fremgår, at der tillades en fleksibel anvendelse af
stueetagen mellem formål, der understøtter områdets funktion som udflugtsformål
samt for kantine og mødefaciliteter for de ovenfor beliggende kontorer.
Forslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
På den baggrund vurderer forvaltningen, at kommuneplantillægget ikke indebærer
en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en
miljørapport, og kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanlig 8 ugers
høring.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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2
Rammeændring 14/2005, Landmålervej, område 6.1.90
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at rammeændring 14/2005 for område 6.1.90 vedtages.
Sagsfremstilling
Rammeændringsforslag 14/2005 for område 6.1.90 for DTU - Landmålervej har
været fremlagt i offentlig høring parallelt med lokalplanforslag 218 for
Landmålervej 9A. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 8 nye gæsteboliger på
ejendommen, hvoraf den ene bolig indrettes i eksisterende bebyggelse.
Rammeændringsforslaget muliggør, at området kan benyttes til offentlig service,
uddannelse og undervisning med mulighed for boliger.
Lokalplanforslaget behandles parallelt på Byplanudvalget. Det er en forudsætning
for lokalplanens vedtagelse, at rammeændringen vedtages.
Ved annoncering af rammeændringen vil dens navn blive ændret til
"Kommuneplantillæg 6/2009 for Landmålervej 9A".
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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3
Revision af kommunens beredskabsplan 2010-2014
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommunens beredskabsplan 2010-2014 godkendes.
Sagsfremstilling
Efter beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen godkende en revision af
kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode. Da en nuværende
plan senest er politisk godkendt i november 2006 skal planen justeres og fremføres
til at gælde for perioden 2010-2014.
Forvaltningen har udarbejdet den sagen vedlagte beredskabsplan for
Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2014. Der er tale om en i forhold til gældende
plan forholdsvis omfattende justering bl.a. fordi, der siden udarbejdelsen af den
gældende plan er udsendt en ny vejledning om beredskabsplaner fra
Beredskabsstyrelsen.
Planen består af:
- indledning om planens formål og principper mv.
- generel del om alarmering, krisestyring og krisekommunikation
- speciel del med konkrete indsatsplaner for 3 hovedområder, og
- bilag med baggrundsinformation
Speciel del indeholder følgende hovedafsnit:
- Plan for den civile sektors beredskab
- Plan for redningsberedskabet
- Plan for sundhedsberedskabet
De enkelte delplaner suppleres med konkrete instrukser og andre bilag.
Jf. de sagen vedlagte mødesager behandlede Beredskabskommissionen den 22.
marts 2010 udkast til planens generelle del og har den 6. oktober 2010 anbefalet, at
den sagen vedlagte Beredskabsplan 2010-2014 godkendes.
Den generelle del har herefter været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse, som
det kræves efter beredskabsloven. Styrelsen har i det sagen vedlagte dokument af
6.10.2010 vurderet, at beredskabsplanen i høj grad lever op til principperne for en
god beredskabsplan. Styrelsens udtalelse indeholder endvidere nogle kommentarer
til planen, som forvaltningen har gennemgået.
Forvaltningen finder, at der i planen er taget højde for de fleste af de forhold, som
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styrelsen omtaler, og idet øvrige bemærkninger vil blive indarbejdet i planen
efterfølgende.
En beredskabsplan skal være kendt og tilgængelig for de ansatte, og den skal være
forståelig og anvendelig og holdes ajour, hvis den skal kunne bruges i en
krisesituation.
Derfor indgår det bl.a.i planen,
- at der gennemføres årlige møder/kurser/øvelser, hvor indholdet afprøves i praksis
- at efterfølgende evaluering danner grundlag for justeringer i planen.
Den nuværende årlige opfølgning, herunder gennemførelse af øvelser mv., vil
forudsætte en særskilt indsats af de involverede ansatte.
Planen gøres tilgængelig således:
- Den elektroniske udgave af planen lægges på kommunens intranet.
- Papirudgaven bevares i et begrænset antal eksemplarer til brug ved strømsvigt.
- Planen lægges på usb-stik til centrale nøglepersoner, så disse altid kan have den
med sig og åbne den på enhver pc.
- Der udarbejdes en ”pixi-udgave” i brugervenlig udformning til alle ansatte med
kort resumé af centrale afsnit, bl.a. om alarmering.
- På kommunens hjemmeside lægges oplysninger om forhold, som har relevans for
borgerne, bl.a. om sirenevarsling.
Planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet (=
serviceniveau) skal også godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der forelægges
samtidig særskilt sag herom.
Planen for sundhedsberedskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter
regler i sundhedsloven. Udkast af 18. marts 2010 og ajourført i september 2010 er
vedlagt sagen, idet endelig udgave heraf vil blive forelagt til politisk behandling på
et senere tidspunkt.
Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen, men skal have den tilsendt til
orientering.
Beredskabsplanen indeholder forslag om nogle udgiftskrævende tiltag vedrørende
nødstrømsanlæg og rullende vandforsyning i forbindelse med brandslukning.
Udgifter ved gennemførelse af disse forslag og finansieringsmuligheder på sigt
forelægges i særskilte sager. De omtalte tiltag er imidlertid ikke en forudsætning for
planens godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Godkendelsen af beredskabsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser, da
opgaven løses inden for de afsatte rammer.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales, således at det er borgmesteren, der er formand for krisestaben.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt i overstemmelse med Økonomiudvalgets anbefaling.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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4
Kommunens beredskabsplan - fastlæggelse af serviceniveau for perioden
2010-2014
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår et uændret serviceniveau lagt til grund i beredskabslanen for
perioden 2010-2014.
Sagsfremstilling
Efter beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen foretage revision af den
risikobaserede dimensionering for redningsberedskabet og fastsætte et
serviceniveau mindst én gang i hver valgperiode. Da en nuværende plan senest er
politisk godkendt i november 2006 skal planen justeres og fremføres til at gælde for
perioden 2010-2014.
Beredskabskommissionen besluttede den 11. juni 2010 at anbefale en videreførelse
af det nuværende serviceniveau for beredskabsplanen 2006-2009 i
beredskabsplanen for 2010-2014, jf. den sagen vedlagte mødesag og punkt 3.2 i det
sagen vedlagte dokument "Risikobaseret dimensionering for redningsberedskabet i
Lyngby-Taarbæk Kommune" af september 2010.
Anbefalingen har været forelagt Beredskabsstyrelsen, som i den sagen vedlagte
kopi af skrivelse af l6.8.2010 har tilkendegivet, at planen for risikobaseret
dimensionering af redningsberedskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til
de krav, der stilles efter bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret
kommunalt redningsberedskab. Beredskabskommissionen har på møde den 6.
oktober 2010 på det grundlag fastholdt anbefalingen fra 11. juni 2010, jf. den sagen
vedlagte mødesag.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses allerede inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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5
Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens § 23, 2. pkt. om at opklassificere
den private fællesvej I. H. Mundts Vej (fra og med nr. 22 til og med nr. 28C) til
offentlig vej, og
2. endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej godkendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. Den
private fællesvej I. H. Mundts Vej er i den forbindelse foreslået istandsat og med en
efterfølgende overtagelse af vejen som offentlig vej.
Ved breve af 31. maj 2010 og 11. juni 2010 er der sendt information om den
foreløbige beslutning, forslag til istandsættelse af vejen og udgiftsfordeling til
berørte grundejere med frist frem til 7. juli 2010 til at komme med indsigelser og
kommentarer til forslaget.
I høringsperioden har Park & Vej modtaget 6 indsigelser med bemærkninger til
istandsættelse og fordeling af udgifterne hertil og spørgsmål om, hvilken del af
vejen, der skal optages som offentlig vej. Den afgørende indsigelse i relation til
istandsættelsen har været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 1954 blev pålagt at
overtage den fremtidige vedligeholdelse af I. H. Mundts Vej ud for matr. nr. 26 db,
26t og 40 m af 26h i forbindelse med ekspropriation til 3.-4. spor. Kommunen blev
pålagt at vedligeholde den strækning af den private fællesvej, som fremover skulle
tjene til offentlig cykelfærdsel, efter anlæg af sti på I. H. Mundts Vej og stibro over
jernbane og Omfartsvejen. Denne strækning svarer tilnærmelsesvis til den
strækning, som med en tilsvarende begrundelse er foreslået istandsat og
opklassificeret.
På den baggrund har Park & Vej vurderet, at strækningen ikke kan kræves istandsat
af grundejerne langs vejen, og at vejen skal istandsættes af Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Park & Vej har endvidere vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter,
at de bør medføre, at vejen ikke optages som offentlig vej.
Indsigelserne er lagt til gennemsyn i sagen. De er gennemgået og besvaret i
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vedlagte forslag til endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej til
offentlig vej. Den endelige afgørelse vil blive sendt til de berørte grundejere
sammen med klagevejledning.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen overtager den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af de
private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften betales over
kommunens vejdrift.
I. H. Mundts Vej vil ikke blive krævet istandsat af grundejerne, idet Park & Vej er
blevet opmærksom på, at kommunen tidligere er blevet pålagt forpligtigelsen til at
istandsætte og vedligeholde strækningen.
Istandsættelsen er vurderet til at omfatte reparation af slaghuller i kørebane og
rendesten, maskinopretning forud for udlægning af slidlag og udlægning af slidlag
med overfladebehandling. Overslagsmæssigt vurderes istandsættelsen af vejen at
koste 120.000 kr.
Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i
2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er
foreslået nedklassificeret. Udgiften til istandsættelse af I. H. Mundts Vej afholdes af
de i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje".
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010:
Anbefalet, at sagen videresendes til Økonomiudvalget.
Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de ønsker, at den samlede ændrede
klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige
behandling af borgerne.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales med 7 stemmer. Imod stemte 2 C, da C ønsker, at den samlede ændrede
klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige
behandling af borgerne.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
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Godkendt med 18 stemmer. Imod stemte 3 (C), da C ønsker , at den samlede
ændrede klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til
lige behandling af borgerne.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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6
Midlertidig forlængelse af revisionskontrakt med PwC
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at revisionskontrakten med kommunens nuværende revision
(PwC) forlænges midlertidigt indtil resultatet af udbudet af revisionsopgaven fra
2011 til 2014 foreligger i februar 2011.
Sagsfremstilling
Da Lyngby-Taarbæk Kommunes kontrakt med revisionsfirmaet PwC udløber den
31.12.2010, er revisionsopgaven på vej i EU-udbud. Ny kontrakt vil have virkning
for regnskabsårene 2011 til 2014.
Forvaltningen er imidlertid blevet forsinket i udbudsprocessen, hvorfor tidsplanen
for udbudet er følgende:
Aktivitet
Offentliggørelse af udbud
Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet
Frist for besvarelse af spørgsmål til
udbudsmaterialet
Frist for tilbud
Tilbudssammenligning
Tildeling af rammeaftale (KMB-møde)
Stand-still periode
Aftaleindgåelse
Aftalestart

Tidspunkt
19. oktober 2010
26. november 2010
2. december 2010
Inden 10. december kl. 12.00
Uge 50-5 (2011)
Uge 5 (31. januar 2011)
Uge 5-7
Uge 7
Tidligst uge 7

Som følge af, at aftale med revisionsfirma således tidligst kan blive indgået i
februar/marts 2011, forslår forvaltningen, at kontrakten med PwC forlænges
midlertidigt, indtil indgåelse af ny aftale med et revisionsfirma er indgået (senest
28.2.2011).
Økonomiske konsekvenser
Forlængelsen kan afholdes inden for den nuværende ramme til revision.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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7
Henvendelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at statsforvaltningen besvares i overensstemmelse med
forvaltningens udkast hertil.
Sagsfremstilling
Kommunen har modtaget de sagen vedlagte henvendelser fra Statsforvaltningen
Hovedstaden – én dateret 21. september 2010 (under emnet ”Henvendelse
vedrørende diæter ”) og to dateret 14. september 2010 (begge under emnet ”
Henvendelse på vegne af Den Konservative Gruppe i kommunalbestyrelsen ”).
Førstnævnte henvendelse drejer sig om, at et medlem af kommunens handicapråd
på vegne af Dansk Handicap Organisationer har henvendt sig til statsforvaltningen i
anledning af, at der fra kommunens side ikke er blevet udbetalt diæter i forbindelse
med mødeaktivitet i 2010.
Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at det er korrekt, at forvaltningen har
været forsinket med hensyn til at udbetale diæter i relation til to møder (afholdt 30.
marts og 26. maj 2010). Diæterne er imidlertid blevet udbetalt pr. ultimo september
2010.
Den ene af de to henvendelser fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen
drejer sig om sag behandlet af kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 om den
selvejende institution Lystoftebakken. Den konservative gruppe har i den
forbindelse stillet spørgsmål til statsforvaltningen med hensyn til, hvorvidt
statsforvaltningen mener, at sagen med rette er behandlet af kommunalbestyrelsen,
og i givet fald, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan anvende den
godkendelsesbeføjelse, der er forudsat i driftsoverenskomsten mellem kommunen
og den selvejende institution m.h.t. ansættelse af leder på institutionen.
Som det fremgår af sagsfremstillingen for sagen, forudsætter de af
kommunalbestyrelsen – som led i samvirket mellem institutionen og kommunen godkendte vedtægter en driftsoverenskomst mellem kommunen og institutionen, og
i driftsoverenskomsten fremgår tydeligt aftalt bestemmelse om, at ansættelse af
leder for institutionen forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen sker således på grund af det
aftaleforhold, der er mellem kommunen og den selvejende institution.
Den anden af de to henvendelser fra den konservative gruppe i
kommunalbestyrelsen drejer sig om sag behandlet af kommunalbestyrelsen den 30.
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august 2010 om botilbud til unge udviklingshæmmede borgere. Den konservative
gruppe har i den forbindelse anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til, om
sagens behandling for lukkede døre er i overensstemmelse med lov om
kommunernes styrelse, idet gruppen finder, at sagens behandling for lukkede døre
ikke ses begrundet i styrelseslovens bestemmelse om adgangen til at behandle sager
for lukkede døre.
Som det blev oplyst under sagens behandling både i Social- og Sundhedsudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev sagens forberedelse til
kommunalbestyrelsens behandling for lukkede døre foretaget med henvisning til
hensyn, der fremgår og følger af kommunalbestyrelsens forretningsorden m.h.t.
sager om køb og salg af faste ejendomme og overslag og tilbud vedrørende
bygningsarbejder og leverancer samt fremgår af adgangen til at behandle sager for
lukkede døre efter styrelseslovens § 10.
Som det blev oplyst af forvaltningen under Økonomiudvalgets behandling af sagen
og som efterfølgende praktiseret i en anden sag vil forvaltningen fremadrettet
vurdere mulighederne for efter forholdene i sådanne komplicerede sager, der ud
over hensyn til køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af personlige forhold samt
hensyn, der relaterer sig til overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og
leverancer indeholder vægtige hensyn også til organisatoriske forhold m.v., at
udskille de dele, der kan behandles for åbne døre uden at kompromittere
kommunens adgang til at beskytte sine interesser efter styrelsesloven.
Forvaltningen har på det grundlag udarbejdet det sagen vedlagte udkast til samlet
besvarelse af henvendelserne fra statsforvaltningen.
Økonomiudvalget den 25. oktober 2010:
Besvarelserne opdeles i tre i forbindelse med forelæggelsen for
kommunalbestyrelsen.
M.h.t. den første sag: Anbefales.
M.h.t. den anden sag: Anbefales med 5 stemmer. Imod stemte 4 (C + F) idet C og F
ikke finder, at besvarelsen er fyldestgørende.
M.h.t. den tredje sag: Anbefales med 7 stemmer. Imod stemte 2 C, idet C ikke
finder, at besvarelsen er fyldestgørende.
...
Forvaltningen bemærker, at som konsekvens af den i Økonomiudvalget pågåede
afstemning omkring forvaltningens forslag til besvarelse opdeles sagens indstilling
således, at forvaltningen foreslår, at
1. der i relation til statsforvaltningens henvendelse vedrørende udbetaling af diæter
for deltagelse i møde i kommunens handicapråd svares i overensstemmelse med
forvaltningens udkast hertil
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2. der i relation til statsforvaltningens henvendelse vedrørende sagen om ansættelse
af leder på S/I Lystoftebakken svares i overensstemmelse med forvaltningens
udkast hertil
3. der i relation til statsforvaltningens henvendelse vedrørende sagen om botilbud til
unge udviklingshæmmede svares i overensstemmelse med forvaltningens udkast
hertil.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt med 14 stemmer. Imod stemte 7 (C+F), idet C og F ikke finder, at
besvarelsen er fyldestgørende, og idet C og F nærmere finder, at der ikke svares på
det adspurgte.
Ad 3: Godkendt med 18 stemmer. Imod stemte 3 (C), idet C ikke finder, at
besvarelsen er fyldestgørende, og idet C nærmere finder, at der ikke svares på det
adspurgte.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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8
Lokalplan 227 for Pritzels fabriksbygning i Kgs. Lyngby
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. forslag til lokalplan 227 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til
udsendelseskort, som ligger på sagen, og
2. der ikke udarbejdes miljørapport.
Sagsfremstilling
Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010 skitseprojekt for renovering og
ombygning af Pritzels fabriksbygning. Forslaget indebærer en ændret anvendelse af
ejendommen. Projektet danner grundlag for lokalplanen og det tilhørende
kommuneplantillæg.
Sagen blev behandlet på byplanudvalgets møde den 14. september 2010. Sagen
forlægges på ny, da anvendelsesbestemmelsen for stueetagen var upræcis.
Bestemmelsen er nu ændret, så det tydeligt fremgår, at der tillades en fleksibel
anvendelse af stueetagen mellem formål der understøtter områdets funktion som
udflugtsformål samt for kantine og mødefaciliteter for de ovenliggende kontorer.
Herudover er der ikke foretaget ændringer i lokalplanforslaget.
Det tidligere forelagte forslag til kommuneplantillæg nr. 4/2009 for Mølledammen
er ligeledes ændret, så det tydeligt fremgår, at der tillades en fleksibel anvendelse af
stueetagen mellem formål der understøtter områdets funktion som udflugtsområde
samt for kantine og mødefaciliteter for de ovenforliggende kontorarealer.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til lokalplan 227 for Pritzels
fabriksbygning på ny. Lokalplanen indeholder bestemmelser for renovering og
tilbygning af Pritzels fabriksbygning. Lokalplanens indhold fremgår af forslagets
side 2 - 4.
Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at planen ikke indebærer en
så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en
miljørapport.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget den 12. oktober 2010:
Anbefalet punkterne 1 og 2.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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9
Lokalplan 218, Landmålervej 9 - endelig vedtagelse
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommunalbestyrelsen, på baggrund af indsigelse
fra nabo, tager stilling til, hvorvidt lokalplanforslag 218 for Landmålervej 9A skal
endeligt vedtages.
Såfremt lokalplanen besluttes endeligt vedtaget, foreslås nedenstående ændringer
indarbejdet i den endelige lokalplan:
1. ændringer, som beskrevet i indsigelsesnotat af 09.06.2009 (ligger på sagen),
2. byggefeltet med 3 boliger placeres mod nordskellet og de 2 mindre byggefelter
med hver 2 boliger placeres mod vestskellet,
3. bygningernes højde reduceres til 4,75 m,
4. bygningerne, som placeres mod vestskellet, får en topkote på max. 29,46, og
5. bygningernes tage udformes som "grønne" tage.
Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 218 har været udsendt i 2 fornyede høringer. Den 23. februar
2010 besluttede Byplanudvalget at udsende nyt materiale i høring i februar/marts
2010. I denne høring foreslog man at omplacere byggefelterne, så de 2 mindre
byggefelter med hver 2 boliger lå mod vestskellet og derved skabte en udsigtskile
for naboerne mod vest. Det længste byggefelt med 3 boliger blev i stedet placeret
mod nord. Derudover reducerede man bebyggelsens højde fra 6,5 m til 4,75, hvilket
bedre svarede til byggeriets konkrete højde. Byplanudvalget opfordrede desuden
ansøger til at afholde møder med beboerne i høringsperioden.
Efter denne 1. fornyede høring, og efter at ansøger havde afholdt 2 møder med
beboerne, modtog Teknisk Forvaltning et revideret projekt fra ansøger.
Byplanudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2010 at sende disse
ændringer i en ny høring i august/september. Revisionen betød, at bygning A, der
er den sydligste bygning mod vestskellet, blev sænket til samme topkote som
bygning B; topkote 29,46. Derudover foreslog man, at bebyggelsens tage skulle
udformes som "grønne" tage.
I notat af 13. september 2010 er resumeret og kommenteret de indsigelser, som
indløb i den 2. fornyede høring. Notatet er udsendt til udvalget. Kopi af
indsigelserne ligger på sagen.
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg 14/2005 for
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område 6.1.90. Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at
kommuneplantillægget også vedtages.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Det er Kommunalbestyrelsen, der endeligt vedtager lokalplaner og
kommuneplantillæg.

Byplanudvalget den 12. oktober 2010:
Anbefalet punkterne 1-5.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kspersen (C) var fraværende.
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10
Vedtægtsændringer i Lynettefællesskabet
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Kommunalbestyrelsen anbefaler at tiltræde
vedtægtsændringerne.
Sagsfremstilling
På Lynettefællesskabets bestyrelsesmøde den 29. september 2010 blev indstilling
vedr. ændring af Lynettefællesskabets vedtægter behandlet og blev af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt vedtaget. Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse er repræsenteret af Christina Stenberg Lillie (V) i
Lynettefællesskabets bestyrelse.
Forskellige ændringer i rammerne for at drive virksomheden Lynettefællesskabet
har gjort det aktuelt at ajourføre vedtægterne på en række punkter. Det drejer sig
om følgende forhold:
1. Vandsektorloven stiller på enkelte punkter krav til indholdet af vedtægterne.
Ligeledes betyder tidsforløbet for godkendelse af lovens prisloft, at visse af
terminerne omkring budgetbehandlingen skal ændres.
2. Muligheden for at behandle spildevand, slam m.v. fra andre
forsyningsselskaber skal kunne indeholdes af vedtægternes bestemmelser. Selv
om det ikke mere er aktuelt i forhold til spildevand fra Tårnby Renseanlæg, da
der allerede i dag modtages slam fra eksterne til forbrænding på Lynetten.
3. Fastfrysning af kommunernes ejerandele i en 5-årig periode.
I bilaget " Oversigt over ændringer i vedtægterne for Lynettefællesskabet I/S" som
er lagt på sagen, er baggrunden for det enkelte forslag til ændring angivet.
Forslaget til vedtægtsændringerne skal godkendes enstemmigt på to
bestyrelsesmøder med mindst fire ugers mellemrum. Punktet vil således også blive
sat på dagsordenen på bestyrelsesmødet i december 2010.
Lynettefællesskabet beder kommunen om at tilkendegive overfor
Lynettefællesskabet, hvorvidt kommunen kan tiltræde forslaget til
vedtægtsændringer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Godkendt.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 01-11-2010, s.28

11
Anmodning om optagelse på dagsordenen af sag om "Kommunal
Ombudsmand"
.

Hans Henrik Madsen har ved den sagen vedlagte e-mail af 25. oktober 2010
anmodet om optagelse af sag på kommunalbestyrelsens dagsorden, idet der
henvises til argumentation herom i Socialistisk Folkepartis forslag til budget 2011 –
2014.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Udsat.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
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12
Anmodning om optagelse på dagsordenen af sag om "politisk indgriben i
enkeltsager"
.

Dorete Dandanell har ved den sagen vedlagte e-mail af 25. oktober 2010 anmodet
om optagelse af sag på kommunalbestyrelsens dagsorden, idet der anføres følgende:
"På baggrund af Borgmesterens indgriben i bibliotekets markedsføring af et
debatarrangement om krigen i Afghanistan ønsker B, C, S og SF, at der optages en
sag på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.
Partierne ønsker i den forbindelse:
1) En redegørelse for forløbet
2) Kopi al korrespondance mellem biblioteket, Børne- og Fritidsforvaltningen og
borgmesteren om sagen (e-mail, telefonnotater, redegørelser o.lign.).
På baggrund af sagen ønsker partierne en principiel debat om, og præcisering af,
de politiske handlemuligheder i konkrete enkeltsager som den her omtalte."

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010:
Udsat.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2010
Bilag udsendt til sag nr. 12:
Bilag 1:

Forslag til vedtægtsændringer af 2. september 2010

Bilag til pkt. 7

Lynettefællesskabet I/S

2. september 2010

Forslag til vedtægtsændringer
1.

Baggrund

Som det fremgik under punkt tre i dagsorden for bestyrelsesmødet den 9. december 2009 har diverse ændringer i rammerne for at drive virksomheden Lynettefællesskabet gjort det aktuelt at ajourføre vores vedtægter på en række
punkter. Det drejer sig om følgende forhold:
•

Vandsektorloven stiller på enkelte punkter krav til indholdet af vedtægterne. Ligeledes betyder tidsforløbet for godkendelse af lovens prisloft, at
visse af terminerne omkring budgetbehandlingen skal ændres.

•

Muligheden for at behandle spildevand, slam m.v. fra andre forsyningsselskaber skal kunne indeholdes af vedtægternes bestemmelser. Selvom
det ikke mere er aktuelt i forhold til spildevand fra Tårnby Renseanlæg,
modtager vi allerede i dag slam fra eksterne til forbrænding på Lynetten.

•

Fastfrysning af kommunernes ejerandele i en 5-årig periode, jf. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde.

I bilaget ”Oversigt over ændringer i vedtægterne for Lynettefællesskabet I/S” er
baggrunden for det enkelte forslag til ændring angivet.
Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes enstemmigt på to bestyrelsesmøder med mindst fire ugers mellemrum. Punktet vil således også blive sat på
dagsorden på bestyrelsesmødet i december.
Efterfølgende skal forslaget godkendes af Statsforvaltningen.
2.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at den godkender forslaget til vedtægtsændringer (første behandling).

Bilag til pkt. 7

Lynettefællesskabet I/S
16. september 2010

Vedtægter for Lynettefællesskabet I/S – forslag til ændringer
Nuværende vedtægter
§ 1. NAVN
Interessentskabets navn er Lynettefællesskabet I/S.

Forslag til nye vedtægter
§ 1. NAVN
Interessentskabets navn er Lynettefællesskabet I/S.

§ 2. DELTAGERE
Stk. 1: Interessentskabets deltagere er ved stiftelsen Frederiksberg,
Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Københavns, Lyngby-Taarbæk
og Rødovre kommuner.

§ 2. DELTAGERE
Stk. 1: Interessentskabets deltagere er ved stiftelsen Frederiksberg,
Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Københavns, Lyngby-Taarbæk
og Rødovre kommuner.

Stk. 2: Yderligere deltagere kan optages i overensstemmelse med
nærværende vedtægts § 13, stk. 1 h.

Stk. 2: Yderligere deltagere kan optages i overensstemmelse med
nærværende vedtægts § 13, stk. 1 h.

§ 3. HJEMSTED
Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.
§ 4. FORMÅL
Stk. 1: Interessentskabets formål er
a) at forestå og udføre afledning og rensning af spildevand, der tilføres selskabets anlæg fra de deltagende kommuner, samt
b) at vedligeholde og udbygge interessentskabets anlæg til rensning
af spildevand.

§ 3. HJEMSTED
Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.
§ 4. FORMÅL
Stk. 1: Interessentskabets formål er
a) at forestå og udføre afledning og rensning af spildevand, der tilføres selskabets anlæg fra de deltagende kommuners geografiske område, samt
b) at vedligeholde og udbygge interessentskabets anlæg til rensning
af spildevand.

Stk. 2: Selskabet kan i forbindelse med varetagelsen af de i stk. 1
angivne opgaver sælge konsulenttjenester og undervisning samt
eventuelle biprodukter fra driften af anlæggene.

Stk. 2: Selskabet kan i forbindelse med varetagelsen af de i stk. 1
angivne opgaver sælge konsulenttjenester og undervisning samt
eventuelle biprodukter fra driften af anlæggene. Selskabet kan modtage spildevand, slam m.v. fra områder uden for de deltagende
kommuner.
Stk. 3: Selskabet kan deltage i anden virksomhed, som har nær
tilknytning til den i stk. 1 nævnte spildevandsforsyningsvirksomhed
inden for de begrænsninger, der følger af lov om vandsektorlovens
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organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) § 18 og de i
medfør af denne bestemmelse udstedte regler. Interessentskabet
kan lade disse aktiviteter udføre i et af interessentskabet ejet aktieeller anpartsselskab, jf. vandsektorlovens § 18.
Stk. 4: Selskabet skal medvirke til at sikre spildevandsforsyning af
høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til
forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der
er gennemsigtig for forbrugerne.
§ 5. HÆFTELSE
Stk. 1: I forhold til tredjemand hæfter deltagerne direkte, solidarisk
og med hele deres formue for selskabets forpligtelser.

§ 5. HÆFTELSE
Stk. 1: I forhold til tredjemand hæfter deltagerne direkte, solidarisk
og med hele deres formue for selskabets forpligtelser.

Stk. 2: Bestyrelsen kan dog beslutte, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse, jf. § 13. stk. 1 c.

Stk. 2: Bestyrelsen kan dog beslutte, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse, jf. § 13. stk. 1 c.

Stk. 3: Hver interessent hæfter indbyrdes i forhold til en fordeling,
der fastlægges som et gennemsnit af de sidste fem års driftsfordelingstal.
§ 6. KAPITALGRUNDLAG
Stk. 1: Interessentskabet ejer Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg
Damhusåen. Interessenternes andele opgøres som nævnt i § 5, stk.
3.

Stk. 3: Hver interessent hæfter indbyrdes i forhold til en fordeling,
der svarer til de respektive kommuners ejerandele, jf. § 6, stk. 1.
§ 6. KAPITALGRUNDLAG
Stk. 1: Interessentskabet ejer Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg
Damhusåen. Interessenternes andele er opgjort pr. 31. december
2009 på grundlag af de seneste 5 års driftsfordelingstal, jf. bilag A.
Fordelingen gælder i en 5-årig periode til udgangen af 2014, hvorefter ejerfordelingen genforhandles.

Stk. 2: Interessentskabets anlægsvirksomhed finansieres ved kontante indbetalinger og/eller ved låntagning og henlæggelser, jf. § 7
stk. 1 og 2.

Stk. 2: Interessentskabets anlægsvirksomhed finansieres ved kontante indbetalinger og/eller ved låntagning og henlæggelser, jf. § 7
stk. 1 og 2.

Stk. 3: I det omfang bestyrelsen måtte anse det for nødvendigt at
præstere yderligere kapitalindskud, er deltagerne forpligtede hertil,
jf. § 13, stk. 1 g.
Stk. 4: En deltagers andel i selskabets aktiver kan ikke belånes,
tjene som grundlag for eksekution fra særkreditorers side, afhændes
eller på nogen anden måde være genstand for faktiske eller retlige
dispositioner uden samtlige deltageres samtykke.

Stk. 3: I det omfang bestyrelsen måtte anse det for nødvendigt at
præstere yderligere kapitalindskud, er deltagerne forpligtede hertil,
jf. § 13, stk. 1g.
Stk. 4: En deltagers andel i selskabets aktiver kan ikke belånes,
tjene som grundlag for eksekution fra særkreditorers side, afhændes
eller på nogen anden måde være genstand for faktiske eller retlige
dispositioner uden samtlige deltageres samtykke.
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§ 7. DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER
Stk. 1: Drifts- og anlægsudgifter til eksisterende anlæg betales af
deltagerne efter de til enhver tid af bestyrelsen vedtagne fordelingsprincipper. jf. § 13. stk. 1 f.
Stk. 2: Drifts- og anlægsudgifter til nye anlæg fordeles mellem deltagerne efter nærmere aftale, jf. § 13, stk. 1 f.
Stk. 3: Driftsudgifterne betales af deltagerne ved indbetaling af a
conto beløb i forhold til de budgetterede driftsudgifter for det pågældende regnskabsår. Regulering i forhold til de faktiske driftsudgifter
sker to år efter regnskabsårets udløb.
Stk. 4: Anlægsudgifter opkræves medio kvartalerne. Opkrævningen
baseres på det forventede forbrug i kvartalet. Afvigelser i forhold til
det forventede forbrug i foregående kvartal medtages ved næste
kvartalsopkrævning.
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter regler for rettidig indbetaling af
drifts- og anlægsbidrag.
Stk. 6: Selskabets udgifter og indtægter forrentes svarende til markedsrenten.
§ 8. FORDELINGSPRINCIP
Stk. 1: Fordelingsprincipperne behandles af bestyrelsen hvert fjerde
år, første gang i 1998 jf. § 13, stk. 1 f.
Stk. 2: Hver interessent kan dog kræve en behandling af fordelingsprincipperne, såfremt der sker væsentlige ændringer i mængden og
beskaffenheden af det spildevand, som deltagerne udleder.
§ 9. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1: Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf deltagerne udpeger:
Frederiksberg Kommune
1 medlem
Gentofte Kommune
1 medlem
Gladsaxe Kommune
1 medlem
Herlev Kommune
1 medlem
Hvidovre Kommune
1 medlem
Københavns Kommune
7 medlemmer

§ 7. DRIFTS- OG ANLÆGSUDGIFTER
Stk. 1: Drifts- og anlægsudgifter til eksisterende anlæg betales af
deltagerne efter de til enhver tid af bestyrelsen vedtagne fordelingsprincipper. jf. § 13, stk. 1 f.
Stk. 2: Drifts- og anlægsudgifter til nye anlæg fordeles mellem deltagerne efter nærmere aftale, jf. § 13, stk. 1 f.
Stk. 3: Drifts- og anlægsudgifterne, herunder ydelserne på optagne
lån, betales af deltagerne ved indbetaling af à conto beløb i forhold
til de budgetterede beløb for det pågældende regnskabsår. Regulering i forhold til de faktiske udgifter sker 2 år efter regnskabsårets
udløb.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter regler for rettidig indbetaling af
drifts- og anlægsbidrag.
Stk. 5: Selskabets udgifter og indtægter forrentes svarende til markedsrenten.
Stk. 6: Drifts- og anlægsudgifter kan opkræves hos deltagernes
spildevandsselskaber, som betaler disse udgifter efter samme principper.
§ 8. FORDELINGSPRINCIP
Stk. 1: Fordelingsprincipperne behandles af bestyrelsen hvert fjerde
år, første gang i 1998, jf. § 13, stk. 1f.
Stk. 2: Hver interessent kan dog kræve en behandling af fordelingsprincipperne, såfremt der sker væsentlige ændringer i mængden og
beskaffenheden af det spildevand, som udledes fra deltagerne eller
deres spildevandsselskaber.
§ 9. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Stk. 1: Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf deltagerne udpeger:
Frederiksberg Kommune
1 medlem
Gentofte Kommune
1 medlem
Gladsaxe Kommune
1 medlem
Herlev Kommune
1 medlem
Hvidovre Kommune
1 medlem
Københavns Kommune
7 medlemmer
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Rødovre Kommune

1 medlem
1 medlem

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rødovre Kommune

1 medlem
1 medlem

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende den kommunale valgperiode.
Stk. 4: For hvert medlem udpeger deltagerne på samme måde en
suppleant, der kan give møde i det pågældende medlems midlertidige forfald.
§ 10. BESTYRELSENS KONSTITUTION
Stk. 1: Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde inden 1.
februar i hver ny kommunal valgperiode.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden varetager under formandens forfald dennes
opgaver.
§ 11. BESTYRELSESMØDER
Stk. 1: Ethvert bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør kan forlange indkaldelse af bestyrelsen, såfremt det angives, hvilke spørgsmål, bestyrelsen skal behandle.
Stk. 2: Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel, med mindre
formanden skønner, at presserende grunde nødvendiggør et kortere
varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4-årige perioder følgende den kommunale valgperiode.
Stk. 4: For hvert medlem udpeger deltagerne på samme måde en
suppleant, der kan give møde i det pågældende medlems midlertidige forfald.
§ 10. BESTYRELSENS KONSTITUTION
Stk. 1: Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde inden 1.
februar i hver ny kommunal valgperiode.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden varetager under formandens forfald dennes
opgaver.
§ 11. BESTYRELSESMØDER
Stk. 1: Ethvert bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør kan forlange indkaldelse af bestyrelsen, såfremt det angives, hvilke
spørgsmål bestyrelsen skal behandle.
Stk. 2: Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 1 uges varsel, med mindre
formanden skønner, at presserende grunde nødvendiggør et kortere
varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder en forretningsorden. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for sit virke, herunder en forretningsorden. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Stk. 5: I bestyrelsens møder kan der deltage to valgte medarbejderrepræsentanter som observatører med taleret, men uden stemmeret. Selskabets direktør bemyndiges til at udarbejde og fastlægge
valgregler. Selskabets direktion er ikke omfattet af valgregler for
medarbejderrepræsentation.
§ 12. AFSTEMNING - SIMPELT FLERTAL
Stk. 1: Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

Stk. 5: I bestyrelsens møder kan der deltage to valgte medarbejderrepræsentanter som observatører med taleret, men uden stemmeret. Selskabets direktør bemyndiges til at udarbejde og fastlægge
valgregler. Selskabets direktion er ikke omfattet af valgregler for
medarbejderrepræsentation.
§ 12. AFSTEMNING - SIMPELT FLERTAL
Stk. 1: Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

Stk. 2: Til vedtagelse af de i bestyrelsen behandlede anliggender
kræves, at et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer

Stk. 2: Til vedtagelse af de i bestyrelsen behandlede anliggender
kræves, at et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer
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derfor, såfremt andet ikke følger af disse vedtægter.

derfor, såfremt andet ikke følger af disse vedtægter.

Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 13. AFSTEMNING - KVALIFICERET FLERTAL
Stk. 1: Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 10/14 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor:
a) Beslutning om større anlægsarbejder og udbygningsplaner.
b) Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.
c) Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.
d) Etablering af samarbejde med andre private eller offentlige selskaber/virksomheder.
e) Udvidelse, indskrænkning eller udskydelse af selskabets aktiviteter i forhold til vedtaget udbygningsplan.
f) Ændring af udgiftsfordelingen mellem deltagerne, jf. § 8, og fordeling af nye udgifter, jf. § 7, stk. 1 og 2.
g) Indbetaling af kapitalindskud.
h) Optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor.
i) Udpegning af selskabets direktør og større organisationsmæssige
ændringer.
j) Oprettelse af eller deltagelse i selskaber.

Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 13. AFSTEMNING - KVALIFICERET FLERTAL
Stk. 1: Til vedtagelse af følgende kræves, at mindst 10/14 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor:
a) Beslutning om større anlægsarbejder og udbygningsplaner.
b) Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.
c) Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.
d) Etablering af samarbejde med andre private eller offentlige selskaber/virksomheder.
e) Udvidelse, indskrænkning eller udskydelse af selskabets aktiviteter i forhold til vedtaget udbygningsplan.
f)
Ændring af udgiftsfordelingen mellem deltagerne, jf. § 8, (og
dermed mellem deres spildevandsselskaber, jf. § 7, stk.6) og
fordeling af nye udgifter, jf. § 7, stk. 1 og 2.
g) Indbetaling af kapitalindskud.
h) Optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor.
i)
Udpegning af selskabets direktør og større organisationsmæssige ændringer.
j)
Oprettelse af eller deltagelse i selskaber.
k) Beslutning om modtagelse af spildevand mv. fra områder uden
for de deltagende kommuner.
Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer, der ikke er en følge af
beslutninger i henhold til stk. 1h, kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.
Stk. 3: De i stk. 1b), c) og j), samt de i stk. 2 nævnte spørgsmål
skal gøres til genstand for 2 behandlinger i bestyrelsen med mindst
4 ugers mellemrum. Et bestyrelsesmedlem kan kræve 2 behandlinger med mindst 4 uger mellemrum af de øvrige i § 13 nævnte
spørgsmål.
§ 14. UDVALG
Stk. 1: Der nedsættes et embedsmandsudvalg til at forberede sager
om selskabets økonomi, anlæg og drift til forelæggelse for bestyrelsen. Udvalget omfatter selskabets direktør og hver deltagerkommune udpeger 1 medlem, Københavns kommune dog 3 medlemmer.
Selskabets direktør leder udvalgets møder.
Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige

Stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer, der ikke er en følge af
beslutninger i henhold til stk. 1 h, kræver, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.
Stk. 3: De i stk. 1 b, c og j, og i stk. 2 nævnte spørgsmål skal gøres
til genstand for to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire ugers
mellemrum. Et bestyrelsesmedlem kan kræve to behandlinger med
mindst fire uger mellemrum af de øvrige i § 13 nævnte spørgsmål.
§ 14. UDVALG
Stk. 1: Der nedsættes et embedsmandsudvalg til at forberede sager
om selskabets økonomi, anlæg og drift til forelæggelse for bestyrelsen. Udvalget omfatter selskabets direktør og hver deltagerkommune udpeger et medlem, Københavns kommune dog tre medlemmer.
Selskabets direktør leder udvalgets møder.
Stk. 2: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige
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spørgsmål. Bestyrelsen fastlægger udvalgenes sammensætning og
fastsætter regler for deres virksomhed.
§ 15. DAGLIG LEDELSE M.V.
Stk. 1: Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør.
Stk. 2: Direktøren varetager den daglige ledelse og refererer til bestyrelsen.
§ 16. OPLYSNINGSPLIGT
Stk. 1: Deltagerne er forpligtede til at drage omsorg for, at selskabet i fornødent omfang får adgang til at foretage undersøgelse og
målinger samt indhente oplysninger hos virksomheder m.v. i deltagerkommunerne.
§ 17. TEGNINGSRET
Stk. 1: Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med selskabets direktør, eller af én af de nævnte i forening med to
medlemmer af bestyrelsen.
§ 18. TILSYNSMYNDIGHEDER
Stk. 1: Indenrigsministerens godkendelse kræves, jf. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 1, pkt. 2, ved optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor, jf. § 13, stk. 1 h, oprettelse af og deltagelse i
selskaber, jf. § 13, stk. 1 j, og vedtægtsændringer, jf. § 13, stk. 2.
Stk. 2: Selskabets lånoptagelse og påtagelse af garantier og lignende skal ske i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet til
enhver tid fastsatte regler.
19. BUDGET
Stk. 1: Bestyrelsen skal fremlægge budget for det efterfølgende
regnskabsår tillige med flerårige budgetoverslag og foreløbigt regnskab for det forudgående regnskabsår. Budgettet skal være godkendt senest den 1. maj.
Stk. 2: Det godkendte budget tilsendes de deltagende kommuner,
selskabets revisorer og indenrigsministeriet.
§ 20. REGNSKAB
Stk. 1: Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Regnskabet udfærdiges og aflægges i overensstemmelse
med det kommunale regnskabssystem.
Stk. 3: Årsregnskabet opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt under hensyntagen til tilstedeværende af værdier og

spørgsmål. Bestyrelsen fastlægger udvalgenes sammensætning og
fastsætter regler for deres virksomhed.
§ 15. DAGLIG LEDELSE M.V.
Stk. 1: Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør.
Stk. 2: Direktøren varetager den daglige ledelse og refererer til bestyrelsen.
§ 16. OPLYSNINGSPLIGT
Stk. 1: Deltagerne er forpligtede til at drage omsorg for, at selskabet i fornødent omfang får adgang til at foretage undersøgelse og
målinger samt indhente oplysninger hos virksomheder m.v. i deltagerkommunerne.
§ 17. TEGNINGSRET
Stk. 1: Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med selskabets direktør, eller af en af de nævnte i forening med 2
medlemmer af bestyrelsen.
§ 18. TILSYNSMYNDIGHEDER
Stk. 1: Statsforvaltningens godkendelse kræves, jf. den kommunale
styrelseslovs § 60, stk. 1, ved optagelse af nye deltagere og vilkårene herfor, jf. § 13, stk. 1h, oprettelse af og deltagelse i selskaber, jf.
§ 13, stk. 1j, og vedtægtsændringer, jf. § 13, stk. 2.
Stk. 2: Selskabets låneoptagelse og påtagelse af garantier og lignende skal ske i overensstemmelse med de herom til enhver tid
fastsatte regler.
§ 19. BUDGET
Stk. 1: Bestyrelsen skal senest den 15. juni vedtage foreløbigt budget for det efterfølgende år tillige med flerårige budgetoverslag og
foreløbigt regnskab for det forudgående regnskabsår. Budgettet
godkendes endeligt, efter at selskabet har modtaget udmelding af
prisloft for det efterfølgende år. Endeligt budget skal være vedtaget
senest den 1. december for det efterfølgende år.
Stk. 2: Det godkendte budget tilsendes de deltagende kommuner
og selskabets revisor.
§ 20. REGNSKAB
Stk. 1: Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Regnskabet udfærdiges og aflægges i overensstemmelse
med det kommunale regnskabssystem.
Stk. 3: Årsregnskabet opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt under hensyntagen til tilstedeværende af værdier og
Side 6 af 10

forpligtelser, under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser samt i overensstemmelse med Indenrigsministeriets krav.
Stk. 4: Det påhviler direktøren posteringsmæssigt at afslutte årsregnskabet inden den 1. april efter regnskabsårets udløb. Det endelige regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 1. oktober efter regnskabsårets udløb.

§ 21. REVISION
Stk. 1: Interessentskabets regnskab revideres af Revisionsdirektoratet for Københavns kommune eller en af bestyrelsen antaget
statsautoriseret revisor. Såfremt revisor ikke er revisor for en af de
deltagende kommuner, skal revisor godkendes af indenrigsministeriet. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik.
Stk. 2: Revisionens bemærkninger skal forelægges bestyrelsen til
afgørelse.
Stk. 3: Årsregnskabet med revisionsbemærkninger skal foreligge
tilgængeligt for offentligheden senest 31. december efter regnskabsårets udløb. Årsregnskabet med revisionsbemærkninger skal tillige
med bestyrelsens afgørelse vedrørende revisionsbemærkningerne
tilsendes de deltagende kommuner og Indenrigsministeriet senest
samme dato.
§ 22. UDTRÆDEN
Stk. 1: Deltagelse i selskabet er uopsigeligt indtil 31. december
2020, til hvilken eller senere 31. december opsigelse kan ske med
tre års skriftlig varsel, jf. dog § 23.
Stk. 2: En udtrædende deltager har ikke krav på nogen del af interessentskabets formue.
Stk. 3: En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interessentskabets på udtrædelsestidspunktet eksisterende
nettoforpligtelser, indtil disse er afviklet.

forpligtelser, under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser samt i overensstemmelse med de for kommunal regnskabsaflæggelse gældende krav.
Stk. 4: I det omfang det følger af vandsektorloven, skal selskabet
endvidere aflægge regnskab efter årsregnskabsloven.
Stk. 5: Det påhviler direktøren posteringsmæssigt at afslutte årsregnskabet inden den 1.april efter regnskabsårets udløb. Det endelige regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse, således at det
kan foreligge så betids, at regnskabet efter årsregnskabsloven kan
indsendes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis selskabet
har pligt hertil, jf. stk. 4.
§ 21. REVISION
Stk. 1: Interessentskabets regnskab(-er) revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor. Såfremt revisor ikke er revisor for en af de deltagende kommuner, skal revisor godkendes af
statsforvaltningen.
Stk. 2: Revisionens bemærkninger skal forelægges bestyrelsen til
afgørelse.
Stk. 3: Årsregnskabet med revisionsbemærkninger skal gøres tilgængeligt for offentligheden. Årsregnskabet med revisionsbemærkninger skal tillige med bestyrelsens afgørelse vedrørende revisionsbemærkningerne tilsendes de deltagende kommuner.
§ 22. UDTRÆDEN
Stk. 1: Deltagelse i selskabet er uopsigeligt indtil 31. december
2020, til hvilken eller senere 31. december opsigelse kan ske med 3
års skriftlig varsel, jf. dog § 23.
Stk. 2: En udtrædende deltager har ikke krav på nogen del af interessentskabets formue.
Stk. 3: En udtrådt deltager vedbliver at hæfte i forhold til tredjemand for interessentskabets på udtrædelsestidspunktet eksisterende
nettoforpligtelser, indtil disse er afviklet.
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§ 23. OPLØSNING
Stk. 1: Interessentskabet kan opløses eller fusioneres med et andet
selskab, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst seks ugers mellemrum.
Stk. 2: Angående selskabets opløsning henvises endvidere til reglerne i § 60, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3: Samtidig med vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen udpege en eller flere likvidatorer til at afvikle selskabet.
Stk. 4: Såfremt opløsning vedtages inden en i henhold til § 22, stk.
1 afgivet opsigelse træder i kraft, deltager den udtrædende deltager
i likvidationen, som om opsigelse ikke var afgivet.
§ 24. VOLDGIFT
Stk. 1: Deltagerne er enige om, at enhver tvist i videst muligt omfang bør søges bilagt ved forhandling.
Stk. 2: Tvister, der måtte opstå - og som ikke kan bilægges ved
forhandling - mellem interessentskabet og dets deltagere eller mellem deltagerne indbyrdes vedrørende interessentskabets forhold
eller parternes rettigheder eller forpligtelser - herunder om fortolkning af nærværende vedtægter eller andre mellem parterne eller
mellem interessentskabet og en eller flere parter indgåede aftaler
afgøres endeligt af en voldgiftsret.
Stk. 3: Bestemmelser i stk. 2 medfører ingen indskrænkninger i
Indenrigsministeriets beføjelser.
§ 25. VOLDGIFTSRET
Stk. 1: Voldgiftsretten består af tre af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer
bestemmelse om, hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.
Stk. 2: Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere to medlemmer,
der ligeledes udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af
særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.
Stk. 3: Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parters
opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af
Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have
samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 2 til at lade vold-

§ 23. OPLØSNING
Stk. 1: Interessentskabet kan opløses eller fusioneres med et andet
selskab, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 6 ugers mellemrum.
Stk. 2: Angående selskabets opløsning henvises endvidere til reglerne i § 60, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3: Samtidig med vedtagelse af opløsning skal bestyrelsen udpege en eller flere likvidatorer til at afvikle selskabet.
Stk. 4: Såfremt opløsning vedtages inden en i henhold til § 22, stk.
1 afgivet opsigelse træder i kraft, deltager den udtrædende deltager
i likvidationen, som om opsigelse ikke var afgivet.
§ 24. VOLDGIFT
Stk. 1: Deltagerne er enige om, at enhver tvist i videst muligt omfang bør søges bilagt ved forhandling.
Stk. 2: Tvister, der måtte opstå - og som ikke kan bilægges ved
forhandling - mellem interessentskabet og dets deltagere eller mellem deltagerne indbyrdes vedrørende interessentskabets forhold
eller parternes rettigheder eller forpligtelser - herunder om fortolkning af nærværende vedtægter eller andre mellem parterne eller
mellem interessentskabet og en eller flere parter indgåede aftaler
afgøres endeligt af en voldgiftsret.
Stk. 3: Bestemmelserne i stk. 2 medfører ingen indskrænkninger i
statsforvaltningens beføjelser.
§ 25. VOLDGIFTSRET
Stk. 1: Voldgiftsretten består af 3 af Højesterets præsident udpegede højesterets-dommere, idet Højesterets præsident tillige træffer
bestemmelse om, hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.
Stk. 2: Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere 2 medlemmer, der
ligeledes udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede
højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af
særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.
Stk. 3: Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parters
opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun en af
Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have
samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 2 til at lade voldSide 8 af 10

giftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere.
Stk. 4: Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.
Stk. 5: I øvrigt gælder lov om voldgift.
§ 26. IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægt erstatter i det hele den oprindelige vedtægt
fra 1. januar 1998 og træder i kraft den 1. februar 2002.

giftsretten tiltræde af 2 særligt sagkyndige voldgiftsdommere.
Stk. 4: Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.
Stk. 5: I øvrigt gælder lov om voldgift.
§ 26. IKRAFTTRÆDEN
Nærværende vedtægt erstatter i det hele den tidligere vedtægt fra
1. februar 2002 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar
2010.
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Bilag A

Fordeling af egenkapital på interessenter – gennemsnitlig fordeling i perioden 2005-2009

Interessent

Frederiksberg
Gentofte
Gladsaxe
Herlev
Hvidovre
København
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
I alt

Gennemsnit af
driftsfordeling
2005–2009 i %
11,78
8,57
4,31
0,94
4,04
67,61
0,26
2,49
100,00
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Bilag til pkt. 7

Horten
Advokat «Sagsbeh_navn»
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf +45 3334 4000
Fax +45 3334 4001
J.nr. «Sagsnr»

Oversigt over ændringer i vedtægter for Lynettefællessskabet I/S
Ændring:

Årsag:

§ 4, stk. 1:

Nødvendig på grund af kommunernes selskabsgørelse af spildevandsselskaber.

§ 4, stk. 2:

Mulighed for at modtage tilførsler fra andre områder ved udnyttelse af
overskydende kapacitet.

§ 4, stk. 3:

Skaber hjemmelsgrundlag for sideordnede aktiviteter i overensstemmelse med vandsektorloven.

§ 4, stk. 4:

Krav efter vandsektorloven at miljøhensynet mv. skal indgå i vedtægternes formålsbestemmelse.

§ 5, stk. 3, og § 6,
stk. 1:

Nødvendig for at undgå beskatning, der indføres ved vandsektorloven.

§ 7, stk. 3:

Tillempning til nyt prisregime, hvor drifts- og anlægsudgifter opkræves fælles.

§ 7, stk. 4:

Den tidligere § 7, stk. 4, udgår, da unødvendig på grund af ændret
formulering af stk. 3.

§ 7, stk. 6:

Nødvendig på grund af kommunernes selskabsgørelse af spildevandsselskaber.

§ 8, stk. 2:

Nødvendig på grund af kommunernes selskabsgørelse af spildevandsselskaber.

§ 11, stk. 2:

Tillempning af vedtægterne til den praktiske virkelighed.

§ 13, stk. 1, litra f):

Nødvendig på grund af kommunernes selskabsgørelse af spildevandsselskaber.

§ 13, stk. 1, litra k):

Skaber mulighed for at udnytte overskudskapacitet ved at modtage
spildevand uden for medlemskredsen, jf. § 4, stk. 2.

§ 13, stk. 3:

Sproglig præcisering.

§ 18, stk. 1:

Sproglig præcisering.

§ 18, stk. 2:

På grund af ændret finansieringsform til lånefinansiering.

§ 19:

Ændret på grund af ændret pris- og godkendelsesprocedure, og at
budgettet er uafhængigt af kommunens budget.

§ 20:

Som følge af, at virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven og de
kommunale regnskabsregler.

§ 21:

Opdateret og sproglig præcisering.

§ 24, stk. 2:

Opdatering.

§ 26:

Opdatering.
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