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Åbent møde 

1. Begæring om ordet til dagsordenen, jf. forretningsordens § 
5, stk. 2. 

J.nr.: 00.01.00.A10 Sagsid.: 19330 Åben sag
 

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Ingen begærede ordet til dagsordenen. 
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2. Forskellige cirkulærer og bekendtgørelser til Kommunalbe-
styrelsens orientering. 

J.nr.: 00.01.00.A10 Sagsid.: 19330 Åben sag
 

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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3. Formandens beretning, herunder efterretningssager. 
J.nr.: 00.01.00.A10 Sagsid.: 19330 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Indstilling: 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tog punktet til efterretning. 
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4. Budgetrevision - samlet for 2005 
J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsid.: 42523 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
BUDGETREVISION 2005 
 
Fagudvalgene har på deres møder i denne måned behandlet budgetrevisionen 
for 2005 på deres respektive områder, hvilket har medført følgende ønsker til 
budgetreguleringen. 
     KR.            KR. 
DRIFTSVIRKSOMHED  
 
Kultur- og Sundhedsudvalget –  
merudgift/mindreindtægt           5.654.500 
 
Plan – og Forsyningsudvalget –  
merudgift/mindreindtægt              209.600 
Økonomiudvalget                    0 
 
merudgift/mindreindtægt   5.864.100 
 
ANLÆGSVIRKSOMHED 
 
Kultur- og sundhedsudvalget             0 
 
Plan – og forsyningsudvalget 
mindreudgift/merindtægt  -254.200 
 
Økonomiudvalget             0 
 
mindreudgift/merindtægt  -254.200 
 
RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING 
 
Renter af indskud i penge- 
Institutter  merindtægt -350.000 
 
Optagelse af lån  merindtægt -3.420.000 
 
Tilskud og udligning  mindreindtægt 1.320.000 
 
Udligning af købsmoms  mindreudgift -408.000 
 
Kommunale skatter  mindreindtægt 1.922.000 
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I alt for hele budgetrevisionen  
merudgift/mindreindtægt                   4.673.900 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Merudgiften/mindreindtægten finansieres af bevillingsreserven. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Borgmesteren indstiller, at budgetrevisionen og resultatet heraf fremsendes til kommunalbe-
styrelsens godkendelse. 
 
Bilag: 
Samlet oversigt over budgetrevision 2005 (44946) 
Bemærkninger til budgetrevision sept.2005 (43797) 
budgetrevisionsskemaer (43283) 
Notat til bruttoregnskabsrapport pr. 31.11.2005 (48208) 
Budgetrevision for 2005 på Økonomiudvalgets område (48884) 
Regnskabsoversigt ultimo november 2005 - Konto 6 (48216) 
Regnskabsoversigt ultimo november 2005 - Totaloversigt (48217) 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
På mødet blev udleveret notat vedrørende  opnormering på skoleområdets IT-
funktion med 0,57 årsværk svarende til 200.000 kr. årligt. Opnormeringen blev 
bevilliget på Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2005 med virkning fra 
2006. 
 
Med denne tilføjelse godkendte Økonomiudvalget den fremlagte budgetrevisi-
on og resultatet heraf og fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen med an-
befaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den fremlagte budgetrevision og resultatet 
heraf incl. opnormeringen på skoleområdets IT-funktion med 0,57 årsværk 
svarende til 200.000 kr. årligt. 
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5. Udvidelse af Blæksprutten. 
J.nr.: 00.A14 Sagsid.: 22695 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. maj 2005, at tiltræde 
Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling om, at Blæksprutten udbygges og 
ændres til en integreret institution i 2005.  
 
Præmisserne for denne beslutning var bl.a. følgende: 
 
Område nord (St. Lyngby og Meløse). 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. januar 2005, at 
forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at indrette institutionen 
Blæksprutten til integreret institution. 
 
Af prognosematerialet fremgik, at behovet for institutionspladser i Ll. Lyngby 
sogn gradvis vil øges i perioden 2005 – 2011 for herefter at aftage.  
 
På 0 – 2 års området vil der allerede i 2007 blive behov for yderligere omkring 
10 pladser. 
 
Også 3 – 5 års området er i vækst, men kan i de første par år dækkes indenfor 
den eksisterende kapacitet. 
 
Det foreslås snarest at udbygge institutionen Blæksprutten med en vuggestue-
afdeling med plads til 12 børn. Ved etablering skal sikres en sådan grad af flek-
sibilitet, at ”afdelingen” i takt med faldet indenfor 0 – 2 års området fra 2009 
og i årene fremover som modsvares af en stigning på 3 – 5 års området, kan 
anvendes til såvel vuggestue, småbørnsstue som børnehavegruppe. 
 
Anslået etableringsomkostninger omkring 1,2 mio. kr. 
 
Med denne udbygning skønnes institutionskapaciteten i området sikret i plan-
perioden. 
 
Med baggrund i budgetforliget, hvor der er afsat midler til opstart af sund mad 
i skoler og daginstitutioner, er der udarbejdet et forslag til udbygning af Blæk-
sprutten der tager højde for, at institutionerne fremover skal kunne servere 
mad til alle institutionens børn, herunder at det nuværende køkken ikke lever 
op til de krav der stilles i dag for at fremstille mad til børnene. Endvidere er 
der forslået en sammenbygning som tager hensyn til den eksisterende lege-
plads. Dette har medført at byggeriet bliver større end først antaget. 
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Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 9. november 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede, at sende sagen retur til Forvaltningen 
med henblik på, at forslaget til udbygning af institutionen reduceres størrel-
sesmæssigt til det oprindelige forslag på ca. 120 m2. Endvidere skal jordbunds-
forholdene  undersøges inden sagen forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget 
på ny på januar-mødet i 2006. 
 
Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag, som består af en 
bygning på 102,62 m² opført i samme stil som det eksisterende murede bygge-
ri, hertil kommer en glasgang/vindfang/garderobe på ca. 20 m² i en let kon-
struktion af træ/glas/fladt tag. 
 
Produktionskøkkenet er reduceret til et mælkekøkken. Et evt. produktions-
køkken kan hvis det ønskes, senere indrettes i det åbne barnevognsrum i den 
modsatte ende af den eksisterende bygning. 
 
Ved reduktion af m² til køkkenet, forventer forvaltningen, at prisen på tilbyg-
ningen kan holdes på ca. kr. 10.000 pr. m² . 
 
Der er bestilt geoteknikker, med henblik på at undersøge jordbundsforholde-
ne. Foreløbig svar fra geoteknikker vil foreligge ved udvalgets møde. 
 
Indenrigsministeriet har 19. juli 2005 godkendt iværksættelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Byggeudgiften kr. 1.200.000 samt udgifter til indretning kr. 150.000 er ikke op-
taget budget 2005 og kan finansieres via kassebeholdning som en tillægsbevil-
ling i 2005. 
 
Indstilling:   

 

Forvaltningen indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med 
anbefaling af, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 1.350.000 i 2005 til opførelse af en til-
bygning på ca. 123 m²  til Blæksprutten i St. Lyngby, samt at arbejdet bliver sendt i udbud 
snarest muligt. 
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Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. december 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede, at fremsende sagen til Økonomiud-
valg og Kommunalbestyrelse med anbefaling af, at der ydes en tillægsbevilling 
på kr. 1.350.000 i 2005 til opførelse af en tilbygning på ca. 123 m²  til Blæk-
sprutten i St. Lyngby, samt at arbejdet bliver sendt i udbud snarest muligt. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling hvor-
efter der ydes en tillægsbevilling på kr. 1.350.000 i 2005 til opførelse af en til-
bygning på ca. 123 m²  til Blæksprutten i St. Lyngby, samt at arbejdet bliver 
sendt i udbud snarest muligt. 
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6. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skævinge Skole. 
J.nr.: 00.A14 Sagsid.: 22695 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen om ud- og ombygning af 
Skævinge Skole på møder d. 3. marts 2005 og 4. maj 2005. Endvidere har 
kommunalbestyrelsen afholdt temamøde om skoleudbygningen i relation til 
anvendelsen af øvrige kommunale bygninger d. 17. marts 2005. 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 4. maj 2005 at: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, at der 
indgår et kombi-bibliotek i ud- og ombygningen af Skævinge Skole herunder, at budget-
rammen for byggeprojektet udvides med udgiften hertil. 
 
Sagen genoptages på junimødet, hvor udvalget fastlægger rammerne for det videre arbejde i det 
forberedende byggeudvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. kombi-
bliotek. 
 
Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde d. 17. maj 2005 og 
besluttede: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling, idet Udvalget dog øn-
skede at man forinden endelig stillingtagen til et kombibibliotekt får set på de fremtidige an-
vendelsesmuligheder for Skævinge Rådhus i et hurtigt arbejdende udvalg, der skal fremkom-
me med forslag inden 1. august 2005. Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbe-
faling. 
 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde d. 25. maj 2005 Økonomi-
udvalgets indstilling. 
 
Der er herefter udarbejdet et notat vedr. mulighederne for fremtidig anvendel-
se af Skævinge Rådhus ( vedhæftet som bilag.) 
 
I dette forslag indgår som et blandt flere forslag, at Skævinge Bibliotek flyttes 
til det nuværende rådhus. Realiseringen af et sådant forslag vil medføre, at 
etablering af kombi-bibliotek  ikke gennemføres, idet der er enighed om, at et 
kombi-bibliotek  skal være placeret centralt på Skævinge Skole. 
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Kan først endeligt beregnes, når der er truffet beslutning om, hvilke af de 
fremlagte forslag til biblioteksløsning, som ønskes realiseret. 
 
 
Indstilling: 
 
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Sundhedsudvalget på baggrund af udarbejdet notat 
om anvendelsesmuligheder for Skævinge Rådhus tager beslutning om, hvorvidt der i forbin-
delse med ud- og ombygningen af Skævinge Skole skal indgå planer om etablering af kombi-
bibliotek. 
 
Forvaltningen bemyndiges til på grundlag af den trufne beslutning at revidere tidligere frem-
sendte tidsplan for planerne for en ud- og ombygning, samt til snarest muligt efter at endelig 
beslutning er truffet at nedsætte forberedende byggeudvalg  på grundlag af tidligere beskrevet 
kommissorium. 
 
Bilag: 
Notat vedr. fremtidig anvendelse af Skævinge Rådhus (35652) 
Oplæg vedr. ud- og ombygning af Skævinge Skole (29408) 
 
Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 11. august 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede at fremsende sagen til Økonomiud-
valget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at oprette kombi-bibliotek 
på Skævinge Skole i forbindelse med den planlagte udbygning af skolen. Mer-
udgifterne til kombi-biblioteket i forhold til det afsatte ombygningsbudget for-
slås finansieret ved salg af Folkebiblioteket på Hovedgaden.  
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 22. august 2005: 
 
Økonomiudvalget besluttede, at tage Kultur- og Sundhedsudvalgets beslutning 
til efterretning og at beslutningen omkring etablering af et kombi-bibliotek i 
forbindelse med ud- og ombygningen af Skævinge Skole indgår i de afslutten-
de forhandlinger om budget 2006. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 31. august 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede, at tage Kultur- og Sundhedsudvalgets ind-
stilling til efterretning. Beslutningen omkring etablering af et kombi-bibliotek i 
forbindelse med ud- og ombygningen af Skævinge Skole vil indgår i de afslut-
tende forhandlinger om budget 2006. 
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Sagen har den 12. oktober 2005 været behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvor 
man i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 besluttede, at afsætte 
kr. 4.000.000 vedr. salg og flytning af folkebibliotek samt omdannelse til kom-
bibibliotek. 
 
Der er nedsat et byggeudvalg på Skævinge Skole, som har til formål at med-
indskrive et kombibibliotek i den kravspecifikation som skal danne grundlaget 
for et udbud af opgaven at om- og udbygge Skævinge Skole. 
Der vil være behov for ekstern bistand fra en arkitekt for at beskrive opgaven. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Der er i budget for 2005 afsat kr. 6.000.000 og for 2006 afsat kr. 6.126.000 
samt ovennævnte kr. 4.000.000 i forbindelse med kombibibliotek i 2006. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet dispensation til optagelse af lån på 
kr. 2.800.000 i 2005 til byggeri ved Skævinge Skole og ved SFO 7’eren, og di-
spensation til kr. 2.500.000 i 2006 til byggeri ved Skævinge Skole.  
 
Indstilling: 
 
Forvaltningen indstiller, at der i 2005 frigives kr. 500.000 af de budgetterede kr. 
6.000.000 til udarbejdelse af projektforslag. 
 
Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. december 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede, at fremsende sagen til Økonomiud-
valget med anbefaling af, at der i 2005 frigives kr. 500.000 af de budgetterede 
kr. 6.000.000 til udarbejdelse af projektforslag. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling hvor-
efter der i 2005 frigives 500.000 kr. af de budgetterede 6.000.000 kr. til udar-
bejdelse af projektforslag. 
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7. Daginstitutionen på Th. Petersens Vej 23 i Gørløse. 
J.nr.: 00.A14 Sagsid.: 22695 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. maj 2005 at tiltræde 
Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling, hvorefter : 
 

• Blæksprutten udbygges og ændres til en integreret institution i 2005 
• Processen vedrørende opførelse af en ny institution til 100 børn i Skæ-

vinge by igangsættes med henblik på ibrugtagning i 2007 
• Processen vedrørende opførelse af en ny institution til 80 i Gørløse 

igangsættes med henblik på ibrugtagning i 2006 
 
Sagen har herefter været behandlet i Kultur- og Sundhedsudvalget i et ekstra-
ordinært møde den 18. august 2005, hvor der blev fremlagt forslag fra de 2 
indbudte firmaer Carlo Lorentzen A/S og Tømrerentreprisen A/S. 
 
Udvalget besluttede på dette møde at tilbagesende sagen til forvaltningen med 
henblik på en præcisering af forslagene fra Carlo Lorentzen A/S og en reduce-
ring af m² i forslagene fra Tømrerentreprisen A/S. 
 
Sagen blev herefter genoptaget på Kultur- og Sundhedsudvalgets ekstraordi-
nære møde den 21. september 2005 hvor der forelå nye forslag fra de to fir-
maer.  
 
 Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 21. september 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede, at fremsende sagen til Økonomiud-
valget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling af at der indgås aftale med 
Carlo Lorentzen A/S om opførelse af daginstitutioner i henholdsvis Gørløse 
og Skævinge på baggrund af de reviderede tilbud af 14. september 2005.  
 
Kultur- og Sundhedsudvalget indstiller samtidig, at der afsættes i alt kr. 
18.761.000, som fordeles med kr. 17.181.000 til opførelse af byggerierne samt 
kr. 1.580.000 til udgifter, som afholdes udenfor kontraktsummen. I 2005 af-
sættes der således kr. 3.522.000, i 2006 kr. 9.239.000 og i 2007 kr. 6.000.000. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 21. september 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling af 21. 
september 2005 og fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefa-
ling. 
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Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. september 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling af 21. 
september 2005 under forudsætning af en tilfredsstillende afsluttende forhand-
ling. 
 
Institutionen på Th. Petersens Vej 23, Gørløse. 
Efterfølgende er handlen med VestküstStagan ang. byggegrunden gået i orden, 
ligesom der er givet byggetilladelse til opførelse af institutionen efter at sagen 
har været til nabohøring. 
 
Den geotekniske rapport viste, at der var blød bund hvor den nordlige ende af 
institutionen skal ligge. Særligt i det nordvestlige hjørne var der dybt til bæren-
de lag. 
 
Den 8. november 2005 modtages skrivelse fra Carlo Lorentzen A/S ang. til-
lægsydelser i forbindelse med fundering og jordarbejde på institutionen på Th. 
Petersens Vej. Skrivelsen beskriver 2 elementer, dels ekstra funderingsarbejde 
og dels tilfyldning med sand. 
 
På grund den skrånende grund samt en væsentlig større muldforekomst end 
det den geotekniske rapport angiver, er det nødvendigt at tilføre komprimer-
bar sand/grus-fyld. Der er tale om indbygning af 780 m3 sand/grus-fyld som 
inkl. kørsel og udlægning med stor gravemaskine  og komprimering er prissat 
til kr. 126.500. 
 
Den geotekniske rapport har vist, at det er nødvendigt at omprojektere funde-
ringsprojektet til en paddehat-konstruktion i stedet for indvendige render. Ud-
gravningerne har desuden vist, at det nordvestlige hjørne af institutionen skul-
le funderes dybere en den rapporten angiver på grund af underliggende tørve-
lag. 
 
Udgifterne til selvbærende dæk, ekstrafundering i render samt paddehat-
konstruktion, honorar til ingeniør for revideret projekt og ekstra geoteknisk 
tilsyn beløber sig til i alt kr. 428.800. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Udgiften til opførelse af institutionen udgjorde oprindeligt kr. 8.481.000. 
Ekstraudgifterne beløber sig til i alt kr. 555.300. 
Udgiften til Carlo Lorentzen A/S udgør herefter kr. 9.036.300,00. 
 
Projektet er ikke optaget i budget i 2005 og 2006.  
 
Der er tidligere bevilliget kr. 1.300.000 til køb af grund. 
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet dispensation til optagelse af lån 
kr. 2.000.000 i 2005 og til optagelse af kr. 5.000.000 i 2006 til opførelse af ny 
daginstitution i Gørløse og Skævinge. 
 
 
 
Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til byggeriet på kr. 9.036.300 fordelt 
med kr. 4.000.000 i 2005 og med kr. 5.036.300 i 2006, finansieret via kassebeholdnin-
gen i 2005 med kr. 2.000.000 og via lånoptagelse med kr. 2.000.000. Finansiering i 
2006 forudsættes at ske via kassebeholdningen med kr. 4.036.300 og via lånoptagelse kr. 
1.000.000. 
 
Udgifter til tilslutningsbidrag for forsyningsselskaber er ikke indeholdt i anlægsbevillingen. 
Ansøgning om bevilling hertil vil fremkomme efterfølgende kr. 780.000..     
 
Bilag: 
CARLO LORENTZEN A/S, Institution i Gørløse, TH. Petersensvej (41678) 
Vedr. Ny daginstitution i Gørløse (47637) 
Totalentreprisekontrakt vedr. opførelse af daginstitution i Gørløse (47640) 
 
Beslutning fra Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. december 2005: 
 
Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede at fremsende sagen til Økonomiud-
valget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling af at der gives en anlægsbevil-
ling til byggeriet på kr. 9.036.300 + kr. 780.000 i byggeherrer udgifter i alt kr. 
9.816.300, fordelt med kr. 4.000.000 i 2005 og med kr. 5.816.300 i 2006, finan-
sieret via kassebeholdningen i 2005 med kr. 2.000.000 og via lånoptagelse med 
kr. 2.000.000. Finansiering i 2006 forudsættes at ske via kassebeholdningen 
med kr. 4.816.300 og via lånoptagelse kr. 1.000.000. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kultur- og Sundhedsudvalgets indstilling hvor-
efter der gives en anlægsbevilling til byggeriet på 9.036.300 kr.+ 780.000 kr. i 
byggeherrer udgifter i alt 9.816.300 kr., fordelt med 4.000.000 kr. i 2005 og 
med 5.816.300 kr. i 2006, finansieret via kassebeholdningen i 2005 med 
2.000.000 kr. og via lånoptagelse med 2.000.000 kr.. Finansiering i 2006 forud-
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sættes at ske via kassebeholdningen med 4.816.300 kr. og via lånoptagelse 
1.000.000 kr. 
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8. Den kommunale strukturreform. 
J.nr.: 81.45.00 Sagsid.: 6823 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Den kommende kommunaldirektør for NY Hillerød Kommune har i notater 
af ultimo november 2005 skitseret grundlag og køreplan for den fortsatte fusi-
onsproces. Direktionen i Skævinge har i et notat fremkommet med bemærk-
ninger til de to dokumenter. Borgmester og Kommunaldirektør redegør for 
indholdet af notaterne. 
 
Der er iværksat en organisationsevaluering/analyse af henholdsvis Skævinge 
og Hillerød med henblik på at hente inspiration til arbejdet med beskrivelse af 
den nye fælles organisation.  
 
Endelig er der indkommet tilbud på nyt rådhus. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Ingen. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Bilag: 
Grundlag for det fortsatte samarbejde i forbindelse med fusionsprocessen (48923) 
Køreplan for det fortsatte samarbejde i forbindelse med fusionsprocessen (48925) 
Direktionens bemærkning er til grundlag og køreplan for den fortsatte fusionsproces 
(48926) 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet man bemærkede, 
at man ønskede en gennemgang af de 5 projekter i Sammenlægningsudvalget. 
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9. Forlængelse af funktionsperioder for udvalg, kommissioner, 
bestyrelser og lignende, hvor Kommunalbestyrelsen er re-
præsenteret. 

J.nr.: 00.01.00.A10 Sagsid.: 49008 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i notat af 10. oktober 2005 redegjort 
for hvilken betydning forlængelsen af funktionsperioden for kommunalbesty-
relsen i kommuner, der indgår i en sammenlægning, har for udvalg, kommissi-
oner, bestyrelser og lignende, hvor kommunalbestyrelsen er repræsenteret, og 
hvortil kommunalbestyrelsen har valgt medlemmerne. 
 
Tilfælde hvor det følger af lovgivningen, at valget har virkning for 
kommunalbestyrelsens funktionsperiode: 
Bestemmelserne i inddelingslovens §52, 2. pkt., om forlængelse af funktions-
perioden indebærer, at funktionsperioden for de hverv, hvor det følger af den 
kommunale styrelseslovs §6, stk. 6, og §17, stk. 3, 2. pkt., at kommunalbesty-
relsens valg har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, tilsva-
rende forlænges. Funktionsperioden forlænges for formand og næstformand 
(næstformænd), jf. den kommunale styrelseslovs §6, stk. 6, for medlemmerne 
af økonomiudvalg og stående udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs §17, stk. 
1, samt for medlemmerne af udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, 
hvori kommunalbestyrelsen i henhold til andre bestemmelser skal være repræ-
senteret, jf. den kommunale styrelseslovs §17, stk. 2. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtaler, at såfremt det i øvrigt følger af an-
den lovgivning end de nævnte bestemmelser i den kommunale styrelseslovs 
§6, stk. 6,  og §17, stk. 3, 2. pkt., at kommunalbestyrelsens valg af medlemmer 
til et givet hverv har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, må 
det, medmindre der er særlige holdepunkter  i anden lovgivning for det mod-
satte, ligeledes gælde, at funktionsperioden for det pågældende hverv tilsva-
rende forlænges. Hverv, hvis funktionsperiode i henhold til lovgivningen føl-
ger kommunalbestyrelsens funktionsperiode, men hvortil kommunalbestyrel-
sen ikke er pligtig at udpege medlemmer, vil således være forlænget, hvis 
kommunalbestyrelsen rent faktisk har udpeget medlemmer til det pågældende 
hverv, og kommunalbestyrelsen ikke træffer beslutning om, at kommunen ikke 
længere skal være repræsenteret i det pågældende hverv. Funktionsperioden 
for de ovenfor nævnte hverv, hvor det i begge tilfælde følger af lovgivningen, 
at kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til et givet hverv har virkning for 
kommunalbestyrelsens funktionsperiode, forlænges, uanset om det er kom-
munalbestyrelsesmedlemmer eller ikke kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
kommunalbestyrelsen har valgt til de pågældende hverv. 
 
Andre tilfælde: 

  354 



 

Det afgørende for vurderingen af, om funktionsperioden for et hverv, hvortil 
kommunalbestyrelsen har valgt et medlem mv., kan anses for forlænget i med-
før af inddelingslovens §52, 2. pkt., og regionslovens §89, stk. 1, 2. pkt. er, om 
funktionsperioden for de pågældende hverv er knyttet til kommunalbestyrel-
sens funktionsperiode. 

Kommunalbestyrelsen
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21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
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Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat, at funktionsperioden 
for medlemmer af udvalg nedsat i medfør af den kommunale styrelseslovs 
§17, stk. 4, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, tilsvarende for-
længes, såfremt udvalgets funktionsperiode ikke i øvrigt er udløbet inden den 
1. januar 2006. Dette gælder tilsvarende for medlemmer af udvalg nedsat i 
medført af den kommunale styrelseslovs §17, stk. 4, der er kommunalbestyrel-
sesmedlemmer. 
 
Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering, at kommu-
nalbestyrelsens valg af medlemmer til hverv i øvrigt – i tilfælde, hvor funkti-
onsperioden for det pågældende hverv ikke er fastlagt i den kommunale styrel-
seslov eller i anden lovgivning – efter bestemmelserne i inddelingslovens §52, 
2. pkt., tillige forlænges svarende til kommunalbestyrelsens funktionsperiode, 
såfremt hvervet ikke i øvrigt er udløbet inden den 1. januar 2006, og kommu-
nalbestyrelsen ikke træffer beslutning om, at kommunen ikke længere skal væ-
re repræsenteret i det pågældende hverv eller om udskiftning af kommunens 
repræsentant i det pågældende hverv. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Ingen. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Kommunaldirektøren indstiller, at medlemmerne af de omfattede udvalg, råd, nævn og 
kommissioner skriftligt meddeles, at funktionsperioden for deres hverv er forlænget til udgan-
gen af december 2006.  
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget besluttede, at medlemmerne af de omfattede udvalg, råd, 
nævn og kommissioner skriftligt meddeles, at funktionsperioden for deres 
hverv forlænges til udgangen af december 2006 og fremsender sagen til 
Kommunalbestyrelsen med anbefaling.  
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
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Kommunalbestyrelsen besluttede, at medlemmerne af de omfattede udvalg, 
råd, nævn og kommissioner skriftligt meddeles, at funktionsperioden for deres 
hverv forlænges til udgangen af december 2006 og fremsender sagen til 
Kommunalbestyrelsen med anbefaling.  
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10. Ansøgning om alkoholbevilling. 
J.nr.: 22.01.01.G01 Sagsid.: 48649 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Politimesteren i Hillerød fremsender den 7. december 2005 ansøgning fra Ire-
na Lundberg, Strøbjergvej 11, 1., Sigerslevøster, om godkendelse af alkoholbe-
villing til Cafeteriet i Skævinge Sportshal, samt om godkendelse af bestyrer 
Finn Hansen, Langelinievej 7, Sigerslevøster. 
 
Teknisk Afdeling oplyser: 
 
At Irena Lundberg tillige driver Sigerslevøster Forsamlingshus, hvor hun 

har fået meddelt alkoholbevilling til denne virksomhed den 29. novem-
ber 2000 for en periode af 8 år med udløb den 1.december 2008, 

At Skævinge Kommunalbestyrelse i henhold til Erhvervsministeriets lov nr. 
203 af den 31. marts 1998 om restaurations- og hotelvirksomhed kan 
meddele tilladelse til alkoholbevilling for et tidsrum af 8 år, 

At Politimesteren henstiller, at bevillingen i medfør af restaurationslovens § 
10, stk. 2, sidste punktum, jf. § 12, nr. 3, bør begrænses til den 15. marts 
2006, idet den indgåede aftale med Skævinge Kommune kun er gældende 
for perioden 15. november 2004 til den 15. marts 2006, 

At Politimesteren har oplyst, at bestyreren skønnes at opfylde betingelserne 
for at blive godkendt som bestyrer for virksomheden, 

At Kommunalbestyrelsen bør træffe bestemmelse om, at ansatte i virksom-
heden skal godkendes af Politimesteren efter dennes nærmere bestem-
melse, jf. restaurationslovens § 15, stk. 3, og 

At Fødevareregion Nordøstsjælland, Herlev,  ved skrivelse af den 9. no-
vember 2005 har meddelt, at virksomheden er godkendt. 

 
Økonomiske konsekvenser 
 
Ingen. 
 
 
Indstilling: 
 
Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse: 
 
At der meddeles alkoholbevilling til Irena Lundberg indtil den 15. marts 2006  
At  der meddeles godkendelse af Finn Hansen som bestyrer ligeledes indtil den 15. marts 

2006 
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At udvalget tager til efterretning, at Fødevareregion Nordøstsjælland har godkendt virk-
somheden. 

 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Finn Hansen erklærede sig inhabil, og forlod mødet. 
 
Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at: 
 
 Der meddeles alkoholbevilling til Irena Lundberg indtil den 3. april 

2006  
 Der meddeles godkendelse af Finn Hansen som bestyrer ligeledes indtil 

den 3. april 2006 
 Politimesteren bemyndiges til at godkende de ansatte i virksomheden 
 Udvalget tager til efterretning, at Fødevareregion Nordøstsjælland har 

godkendt virksomheden. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Finn Hansen erklærede sig inhabil, og forlod mødet. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede at: 
 
 Der meddeles alkoholbevilling til Irena Lundberg indtil den 3. april 

2006  
 Der meddeles godkendelse af Finn Hansen som bestyrer ligeledes indtil 

den 3. april 2006 
 Politimesteren bemyndiges til at godkende de ansatte i virksomheden 
 Udvalget tager til efterretning, at Fødevareregion Nordøstsjælland har 

godkendt virksomheden. 
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11. Planstrategi og Kommuneplanrevision 2005 
J.nr.: 01.02.03.P16 Sagsid.: 39902 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2005 ”Planstrategi 2005” 
med henblik på offentlig fremlæggelse i perioden 25. september – 21. novem-
ber 2005. 
 
Plan- og Forsyningsudvalget har på et temamøde den 8. november 2005 drøf-
tet planstrategien – se vedlagte notat, og har efterfølgende anmodet konsu-
lentfirmaet Sven Allan Jensen om på baggrund af temamødets drøftelser og 
konklusioner at vende tilbage med et samlet oplæg til kommuneplanforslag, 
der forholder sig til bemærkningerne fra temamødet – vedlagt. 
 
I fremlæggelsesperioden indkom der bemærkninger fra 26 perso-
ner/myndigheder. Samtlige bemærkninger er listet nedenfor samt angivet på 
de vedlagte oversigtskort med henvisning til nedenstående numre. Teknisk 
Afdelings kommentarer og anbefalinger er skrevet i kursiv. 
 
1) Skævinge Kommune: 
Det foreslås:  

a. at der i Gørløse afsættes arealer til en daginstitution inden for de nye 
arealer som udlægges til byudvikling,  

b. at der afsættes et mindre areal til offentlige formål på arealet syd for 
Th. Petersensvej i Gørløse til legeplads for den kommende institution. 

ad 1a) I den eksisterende kommuneplan var der afsat areal til en daginstitution på et af de 
arealer, som ikke er blevet imødekommet i Regionplan 2005. Det anbefales derfor, at imø-
dekomme ønsket – se side 53 i kommuneplanforslaget. 
ad 1b) Rammebestemmelserne for B44 indeholder bemærkninger om, at området kan an-
vendes til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Ved lokalplanlægning for området kan en del af arealet således indrettes til legeplads for in-
stitutionen på Th. Petersensvej. 
 
2) Ole Bagge, Harløsevej 1: 

a. Foreslår at flytte den eksisterende fodgængerovergang over mellem 
Netto og bageren. 

b. Giver udtryk for en generel modstand af en ændring af det eksisterende 
landsbymiljø. 

ad 2a) Detailplanlægningen af midtbyen forventes at ske ved udarbejdelsen af en lokalplan 
for bymidten. 
ad 2b) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset på bymidten og stiller 
derfor krav om at organisere de forskellige funktioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk må-
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de, hvor der, ud over at sikre de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også 
skal være plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye muligheder. 
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3) John og Marri-ann Michaelsen, Strøvej 46: 
Foreslår FORSLAG 2 som det bedste bud på en ny Skævinge bymidte. 
Flest elementer fra FORSLAG 2 er indarbejdet i kommuneplanforsla-
get. 
 
4) ISS-Fodbold, Skævinge v/ formand Ebbe Andersen: 

a. Den foreslåede placering af boldbanerne bevirker, at der ikke er plads 
til udvidelser, hvilket harmonerer dårligt med en forventet medlemstil-
gang i takt med en udbygning af byen. 

b. Placeringen af de fremtidige baner i forhold til klubhuset anses som 
værende uhensigtsmæssig. 

c. Det foreslås som alternativ 1, at idrætsanlægget flyttes til begge sider af 
Meløsevej med træningsbaner på den østlige side og opvisningsbane 
med klubhus på den vestlige side. Anlægget forbindes med en gang-
tunnel under vejen 

d. Som alternativ 2 forslås, at byens idrætsanlæg flyttes til arealet ved Tor-
pegård (syd for Industrivej). 

ad 4a-c) Detailplanlægningen af midtbyen – herunder  boldbaner ved Skævinge Skole – for-
ventes at ske ved udarbejdelsen af en lokalplan for bymidten. 
ad 4 d) Arealet syd for Industrivej ved Torpegård kan ikke inddrages til 
offentlige formål, idet arealet ikke er inddraget til formålet i Regionplan 
2005. 
 
5) Skævinge – Ll. Lyngby Menighedsråd v/ Helge Knak Jepsen: 

a. Er imod Forslag 2´s stiføring tværs igennem det udlagte kirkegårdsare-
al. idet den opfattes som værende i strid med et udlagt og fredet areal til 
brug som kommende kirkegård. 

b. Der gøres opmærksom på, at der ved bryllupper og bisættelser er brug 
for ekstra god plads til følge/pårørende omkring brudebil/rustvogn på 
den påtænkte vej ind til kirken og især lige foran kirkegårdsporten. 

ad 5a) Anbefales imødekommet – se side 21 i kommuneplanforslaget. 
ad 5b) Detailplanlægningen af midtbyen  forventes at ske ved udarbej-
delsen af en lokalplan for bymidten. 
 
6) Jeanne Bay, Hovedgaden 66: 
Giver udtryk for en generel modstand af og bekymring for en ændring af det 
eksisterende landsbymiljø. 
En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset på bymidten og stiller derfor 
krav om at organisere de forskellige funktioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk måde, hvor 
der, ud over at sikre de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også skal være 
plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye muligheder. 
 
7) Skævinge Brugsforening v/ Flemming Munch Mortensen: 
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Der stilles følgende ændringsforslag til Forslag 2 (se vedlagte kortbilag med 
talhenvisninger): 
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a. Den særlige belægning i bymidten forøges ud ad Meløsevej, så trafikken 
også bliver dæmpet ved tankanlægget (1). 

b. Den ny bygning 5 bør også kunne indeholde butikker (4+5). 
c. Kiosk/pølsevogn forslås flyttet ind sammen med de øvrige forretnin-

ger i bygning 5 (4).  
d. Torv nr. 6 bør udvides ved at inddrage p-pladsen ud til Hovedgaden 

samt adgangsvejen langs bygning 5 (6). 
e. De p-pladser, der nedlægges, placeres i forlængelse af de øvrige p-

pladser bag Brugsens butik i stedet for den nye boligbebyggelse (13). 
f. Tankstationen udvides til også at indeholde en bilvaskehal, og flyttes 

væk fra p-pladsen ud langs med Meløsevej, med mulighed for parallel-
indkørsel til tanken (7). 

g. Brugsen kan udvide ved at etablere endnu en etage på sine bygninger, 
som kan omfatte såvel forretnings-/service- samt boligarealer. Der øn-
skes mulighed for yderligere at udvide Brugsen langs med Meløsevej 
(8). 

ad 7a-g) Detailplanlægningen af midtbyen – herunder arealerne ved 
Brugsen – forventes  at ske ved udarbejdelsen af en lokalplan for bymid-
ten. 
 
8) Agnete Svane og Lars M. Larsen, Solvej 74: 
Det foreslås, at der etableres et fri-areal i form af et grønt bælte mellem Solvej-
udstykningen og det kommende byggeri syd for denne for at undgå, at de syd-
ligste parceller i Solvej-udstykningen helt mister nærheden til det åbne land. 
Det anbefales at imødekomme forslaget på samme måde som der imel-
lem de øvrige perspektivarealer i den eksisterende kommuneplan er 
fastlagt grønne arealer mellem boligområderne. 
 
9) HUR – Hovedstadens Lokalbaner: 
I forbindelse med evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger i centrum af byen 
og trafikforøgelse i byens centrum, savnes en vurdering/analyse af, om der er 
risiko for kødannelse i den centrale bydel omkring jernbaneoverkørslen og Bo-
rupvej, idet dette kan medføre risiko for standsende biler i jernbaneoverkørs-
len. 
Det anbefales at foretage en vurdering/analyse af, om der er risiko for 
kødannelse i den centrale bydel omkring jernbaneoverkørslen og Bo-
rupvej i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for bymidten. 
 
10) HUR – Planafdelingen: 

a. Der gøres opmærksom på, at Skævinge Station ikke er udpeget som lo-
kaliseringspunkt for afgrænsning af de stationsnære områder, og at om-
rådet omkring Skævinge station derfor ikke er stationsnært område i 
Regionplan 2005. 
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b. Kommunen opfordres til at fremsende en konkret forespørgsel vedr. 
planlægningen af arealet øst for Lille Lyngby Skole, inden lokalplanar-
bejdet for området igangsættes. 
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c. Henviser til Hovedstadens Lokalbaners bemærkninger – jf. ovenståen-
de. 

ad 10a) Er rettet i kommuneplanforslaget. 
ad 10b) Tages til følge. 
ad 10c) Se bemærkning 9. 
 
11) Grundejerne Harløsevej 7, 8 og 9: 
Generelt udtrykkes der tilfredshed omkring bymidteplanen. Fremkommer 
med specifikke bemærkninger omkring de trafikale og vejmæssige ændringer, 
som skal foretages på Harløsevej.  

a. Det forslås, at en opkørsel til ”højgade/stillevej” placeres mellem Ny-
gade og Strædet, hvor bebyggelsen ligger længst fra vejen. 

b. Der udtrykkes betænkelighed ved højden af en ”højgade/stillevej” set i 
lyset af, at nogle af de bebyggelser, som er beliggende i den gamle by-
del, allerede på nuværende tidspunkt ligger lavere end vejniveau. 

ad 11a-b) Detailplanlægningen af midtbyen – herunder de trafikale og 
vejmæssige ændringer – forventes  at ske ved udarbejdelsen af en lokal-
plan for bymidten. 
 
12) Grundejere langs Gadegårdsparken: 

a. Der gøres indsigelse mod opførelsen af punkthuse i op til 12 m´s højde 
på Gersegårdens jorder, idet det vil tage udsigten fra den eksisterende 
bebyggelse i Gadegårdsparken. 

b. Det anføres, at vejføringen i forbindelse med udbygningen på Gerse-
gårdens jorder vil give en stærkt forøget trafikbelastning på vejen, og at 
oversigtsforholdene ved udkørsel fra Gadegårdsparken i forvejen er 
temmelig problematisk, idet der er uoverskueligt til begge sider. 

c. En beboer på vejen har konstateret, at der på Gersegårdens jorder er 
observeret et ynglende kærhøgepar. 

ad 12a) Punkthusene er i det reviderede forslag lagt længere mod øst, således at der tages 
hensyn til den eksisterende bebyggelse i Gadegårdsparken. 
ad 12b) Afklares ved den endelige lokalplanlægning. 
ad 12c) Oplysning til orientering. 
 
13) Karina og Peter Nissen, Bombakken 41 fra august 2006: 

a. Vejføring: Det bemærkes, at alternativ 1 afskærer Bombakken fra byen 
og alternativ 2 tillige afskærer Bombakken fra de planlagte skovrejs-
ningsområder mod nord-øst. 

b. Fordelingsvejen ved de nuværende boldbaner kan ikke anbefales, idet 
trafiksikkerheden for stitrafikanter og skolebørn kompromitteres. 

c. Det foreslås, at fordelingsvejen lægges på ydersiden af de planlagte ud-
videlser øst for byen mellem Borupvej og Harløsevej og at fortsætte 
vejføringen nord-vest om Bombakken. 
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ad 13 c)  Til drøftelse. Ved at placere fordelingsvejen på ydersiden af bo-
ligområderne, undgås det, at der opstår krydsninger for cyklister og gå-
ende.  
 
14) Maj-Britt og Arne Baltzer, Hovedgaden 15 B: 

a. Stiller sig uforstående overfor, at bebyggelsen på Hovedgaden 15 B, der 
er bygget indenfor de seneste 3 år, foreslås fjernet (jf. forslag 2) 

b. Opfordrer til, at der på Gersegårdens jorder opføres boliger i stil med 
boligerne på Føllegårds Allé, for ikke at ødelægge udsigten for meget 
for beboerne i Gadegårdsparken. 

c. Anbefaler planstrategiens alternativ 2 vedr. vejføring, men at forde-
lingsvejen føres helt igennem til Skævingevej. 

d. Foreslår at Hovedgaden lukkes for al tung gennemkørende trafik. 
ad 14 a) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset på bymidten og stiller 
derfor krav om at organisere de forskellige funktioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk må-
de, hvor der, ud over at sikre de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også 
skal være plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye muligheder. 
ad 14 b) Arealet ved Gersegården er det eneste ”stationsnære” areal, 
hvor en fortætning af byen omkring stationen findes hensigtsmæssig. 
ad 14 c) Det anbefales at fastholde den bynære vejføring. 
ad 14 d) Detailplanlægningen af midtbyen – herunder de trafikale og vejmæssige ændringer 
– forventes  at ske ved udarbejdelsen af en lokalplan for bymidten. 
 
15) Knud Pedersen, Kildemosevej 6: 

a. Ønsker at arealet vest for Meløse kan byudvikles i 1. halvdel af planpe-
rioden, samt at afgrænsningen gøres mere retlinet af hensyn til udførel-
sen af markarbejdet. 

b. Stiller en række spørgsmål til området vest for Meløse, der først kan 
besvares ved lokalplanudarbejdelsen. 

ad 15a) Ønsket er i strid med Regionplan 2005, der udlægger arealet til udbygning i anden 
halvdel af planperioden. 
ad 15b) Afklares ved lokalplanudarbejdelsen. 
 
16) Jeanette Holst Jakobsen og Niels Krogh, Hovedgaden 19: 

a. Finder generelt, at der er særdeles mange spændende ideer og rigtig go-
de løsninger i både forslag 1 og forslag 2. 

b. Opponerer mod, at bebyggelsen på Hovedgaden 19 foreslås fjernet (jf. 
forslag 2), idet der er blevet brugt mange ressourcer på at istandsætte 
huset med det formål at højne kvaliteten af boligen. 

ad 16 b) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset 
på bymidten og stiller derfor krav om at organisere de forskellige funk-
tioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk måde, hvor der, ud over at sik-
re de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også skal være 
plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye 
muligheder. 
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17) Rune Demant, Meløsevej 8: 
a. Generel kritik af, at de berørte grundejere ikke er blevet direkte invol-

veret i planerne. 
b. Ønsker svar på, hvorvidt der kan blive tale om ekspropriation eller ej 

mm. 
ad 17 a) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset på bymidten og stiller 
derfor krav om at organisere de forskellige funktioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk må-
de, hvor der, ud over at sikre de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også 
skal være plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye muligheder. 
Ved udarbejdelsen af den endelige lokalplan for bymidten vil de berørte grundejere blive hørt 
i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget. 
ad 17 b) Udgangspunktet er frivillige aftaler. 
 
18) Ulla Ethelberg, Meløsevej 3: 
Giver udtryk for, at arealet ved Gersegården er et eksempel på en spændende 
blandet bebyggelse med plads til forskellige boligforhold og interesser, men 
giver til gengæld udtryk for en generel modstand af og bekymring for en æn-
dring af det eksisterende landsbymiljø. 
ad 18) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge presset på 
bymidten og stiller derfor krav om at organisere de forskellige funktio-
ner hensigtsmæssigt og på en æstetisk måde, hvor der, ud over at sikre 
de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også skal være 
plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give nye 
muligheder. 
 
19) Ejendomsmæglerfirmaet Pernille Sams – på vegne af ejerne af Strøvej 94 Else Marie 
Juhl Thomsen og Søren Koefoed: 
Der fremføres følgende ønsker: 

a. Ejendommen ønskes inddraget i 1. halvdel af planperioden 
b. Arealet til offentlige formål forslås reduceret fra 1½ ha til 1 ha. 
c. Arealet til boligformål ønskes tilsvarende udvidet svarende til det areal, 

som ovenstående område reduceres med – ca. ½ ha. 
ad 19 a-c) Ønskerne er i strid med Regionplan 2005, og kan dermed ikke imødekommes. 
 
20) Frederiksborg Amt: 

a. Kommunen opfordres til at søge byudviklingen i Meløse gennemført 
på en sådan måde, at byens vejbetjening mod Amtsvejen fortsat kan 
ske i højst to tilslutninger. Det oplyses, at en udbygning af Kildemose-
vej frem til Amtsvejen ikke kan forventes godkendt grundet den høje 
trafikbelastning og uheld på Amtsvejen. 

b. Det oplyses, at der nord for Skævinge ligger en sø, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må ske ændrin-
ger af søens tilstand samt at kirken i Skævinge afkaster en 300 m be-
skyttelseszone, inden for hvilken der ikke må bygges i en højde over 8,5 
m. 
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d. De udlagte udviklingsområder i Gørløse i henhold til Regionplan 2005 
ligger i et strøg af særligt værdifulde landskaber. 

e. I St. Lyngby ligger byudviklingsområdets nordøstlige hjørne inden for 
et kulturarvsareal. 

ad 20 a-e) Der vil blive taget højde for amtets bemærkninger ved udar-
bejdelse af lokalplaner for de enkelte områder. 
 
21) Tommy Khan og Heidi Ledskov, Meløsevej 10: 

a. Ønsker svar på, hvorvidt der kan blive tale om ekspropriation eller ej 
mm 

b. Anbefaler vejføringen i planstrategiens forslag 2 med en forbindelse 
mellem Skævingevej og omfartsvejen. 

c. Af hensyn til trafikbelastningen bør en ny dagligvarebutik placeres i til-
knytning til de nye boligområder og dermed aflaste bymidten. 

Ad 21 a) Det er kommunens mål at gennemføre bymidteplanen ved frivillige 
aftaler og kun i yderste konsekvens ved ekspropriation. 
 
22) Hannibal Wedel Fléron, Borupvej 22: 

a. Finder  det uheldigt i bymidteplanen at låse kommunens eget planlæg-
ningsgrundlag ved at inddrage arealet syd-vest for Skævinge 
by/stationen til fremtidigt åbent område. Det anføres, at argumentet 
om at fastholde udsigten ud over det åbne land mod syd-vest ikke er til 
stede. 

b. Ønsker en fastholdelse af så høj bebyggelsesprocent som muligt på det 
stationsnære areal. 

Ad 22 a) En inddragelse af arealerne til byudvikling er i strid med Regi-
onplan 2005. Udsigtsforholdene over det åbne land mod syd-vest for 
byggeri i 2-3 etagers højde vurderes i øvrigt at være til stede. 
Ad 22 b) Arealet ved Gersegården er det eneste stationsnære areal, hvor 
en fortætning af byen med en høj bebyggelsesprocent omkring statio-
nen kan anbefales. 
 
23) SAL-holding 
Ønsker at der bliver ændret på bebyggelsesprocent og bebyggelsesart for area-
lerne øst for Skævinge i forhold til rammerne til perspektivarealerne i den gæl-
dende kommuneplan samt at fastlægge fordelingsvejen på ydersiden af bolig-
områderne mod øst. 
ad 23) Til drøftelse. Ved at placere fordelingsvejen på ydersiden af bo-
ligområderne, undgås det, at der opstår krydsninger for cyklister og gå-
ende. 
 
24) Henrik Thomsen Faurschou, incl. 49 underskrifter dækkende 32 
parceller i Skævinge kommune: 
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Det henstilles, at der ved udarbejdelsen af den endelige planstrategi og tilhø-
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a. at berørte borgere uforskyldt fratages deres handlefrihed til at 
disponere over egen ejendom, 

b. at berørte borgere uforskyldt påføres et økonomisk tab i tilfælde 
af, at de bliver tvunget til at afhænde egen ejendom. 

Det anbefales: 
c. at der gøres en bemærkning om, at grundejere ikke vil blive 

tvunget til at flytte ved realisering af planstrategien, 
d. at der gives en forsikring om, at ingen ejendomme vil blive eks-

proprieret ved realisering af planstrategien, 
e. at hvis ovenstående ikke kan gennemføres, at der gives en for-

sikring om, at ingen ejendomme vil blive overtaget til en værdi 
under gældende markedspris for området ved realisering af 
planstrategien. 

Med bemærkningerne er der vedlagt 2 ændringsforslag, der i videst muligt om-
fang forsøger at friholde parcelhusejere og øvrige ejendomme for ”udslettel-
se”. 
Ad 24 a-e) En fordobling af indbyggertallet i Skævinge by vil øge pres-
set på bymidten og stiller derfor krav om at organisere de forskellige 
funktioner hensigtsmæssigt og på en æstetisk måde, hvor der, ud over 
at sikre de gamle huse som giver bymidten en særlig karakter, også skal 
være plads til nye ideer, som kan være med til at udvikle byen og give 
nye muligheder. Det er kommunens mål at gennemføre bymidteplanen 
ved frivillige aftaler og kun i yderste konsekvens ved ekspropriation. 
 
25) HURs trafikudviklingskontor 
Det bemærkes, at planen rummer muligheder for en hensigtsmæssig fortæt-
ning af byen omkring stationen og at der etableres nye vej- og stiforløb, der 
kan sikrer god tilgængelighed til stationen for både gående og kørende. 
Ad 25) Ingen bemærkninger. 
 
26) HUR – Trafikdivisionen 
Det er HURs trafikdivisions opfattelse, at den megen tunge trafik gennem by-
en retfærdiggør planstrategiens forslag om trafikdæmpning – dog må evt. ha-
stighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader drøftes nærmere 
med HUR eller det fremtidige Trafikselskab Sjælland, så løsningerne bliver så 
busvenlige som muligt. 
ad 26) Afklares ved lokalplanlægningen og de endelige anlægsarbejder. 
 
Teknisk Afdeling oplyser: 

• at det vurderes, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til 
væsentlige ændringer af strategien, 

• at i henhold til planlovens § 23a, stk. 6 skal kommunalbestyrelsen fore-
tage offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af stra-
tegien. 
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Økonomiske konsekvenser 
 
Indstilling: 
 
Udvalgsformanden indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

• at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring af strategien, 
• at der foretages offentlig bekendtgørelse af, at der ikke foretages ændringer af plan-

strategien, 
• at besvare de indkomne bemærkninger i overensstemmelse med de af Teknisk Afde-

ling udarbejdede forslag til bemærkninger, 
• at Planstrategi 2005 for Skævinge Kommune konkretiseres ved en kommuneplan-

revision, 
• at ”Forslag til kommuneplan 2005-2017” godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 

uger, samt 
• at Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i Kommune-

planforslaget inden offentliggørelsen. 
 

Bilag: 
Temamøde om Skævinge bymidte (46214) 
Oversigtskort over indsigelser - St. Lyngby og Meløse (48374) 
Oversigtskort over indsigelser - Gørløse (48373) 
Oversigtskort over indsigelser - Skævinge (48375) 
 
Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog at indstille til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 
godkendelse: 
 

• at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring af strategien, 
• at der foretages offentlig bekendtgørelse af, at der ikke foretages æn-

dringer af planstrategien, 
• at besvare de indkomne bemærkninger i overensstemmelse med de af 

Teknisk Afdeling udarbejdede forslag til bemærkninger, 
• at Planstrategi 2005 for Skævinge Kommune konkretiseres ved en 

kommuneplanrevision, 
• at ”Forslag til kommuneplan 2005-2017” godkendes til offentlig frem-

læggelse i 8 uger, samt 
• at Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i 

Kommuneplanforslaget inden offentliggørelsen. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
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Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
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Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter: 
 

 Bemærkningerne ikke giver anledning til ændring af strategien, 
 Der foretages offentlig bekendtgørelse af, at der ikke foretages æn-

dringer af planstrategien, 
 De indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med de 

af Teknisk Afdeling udarbejdede forslag til bemærkninger, 
 Planstrategi 2005 for Skævinge Kommune konkretiseres ved en 

kommuneplanrevision, 
 ”Forslag til kommuneplan 2005-2017” godkendes til offentlig frem-

læggelse i 8 uger, samt 
 Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i 

Kommuneplanforslaget inden offentliggørelsen. 
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12. Lokalplan nr. 06.61.D - Opførelse af uopvarmet lager- samt 
træningshal på matr. nr. 5 m Meløse By, Ll. Lyngby 

J.nr.: 01.02.05.G01 Sagsid.: 29509 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Landinspektørgruppen har på vegne af Skævinge Kommune i samarbejde med 
Teknisk Afdeling udarbejdet et forslag til ny lokalplan for et område ved Ll. 
Lyngby Skole til offentlige formål. 
 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for bygningerne hørende til Ll. 
Lyngby Skole. Lokalplanområdet er en del af matr.nr. 5m Meløse By, Ll. 
Lyngby, som ejes af Skævinge Kommune, og udgør ca. 3200 m2. 
 
Lokalplanen har til formål at sikre det planmæssige grundlag for opførelsen af 
en hal med flere funktioner.  
 
Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra St. Lyngby IF 24. 
Kreds Venner om opførelse af en lager- og træningshal. Hallen ønskes brugt 
til flere formål i løbet af året. Dels skal hallen benyttes til opbevaring for lop-
peeffekter i sommerperioden (ca. 1. marts til ultimo september), hvor St. 
Lyngby IF 24. Kreds Venners årlige loppemarked i august finder sted, og dels 
skal hallen tjene som træningshal til ”udendørs” idræt (vinterfodbold, atletik 
mv.) i vinterperioden.  
 
Lokalplanen holder sig inden for rammerne i kommuneplanens bestemmelser 
for området, hvori er fastlagt: 
 
Anvendelse: Skole, børneinstitution, fritidsanlæg, sundhedscenter, dagcenter, 
beskyttede boliger, kraftvarmeanlæg og andre offentlige institutioner og anlæg. 
Etageantal: max. 2 
Bebyggelsesprocent: max. 40 
Miljøklasse: 1-3 
Bygningshøjde: max. 12 m 
Zonestatus: Landzone 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Ingen 
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Udvalgsformanden indstiller, at sagen drøftes med henblik på fremsendelse til Økonomiud-
valg og Kommunalbestyrelse med anbefaling af, at lokalplanforslag nr. 06.61.D godkendes 
til offentlig fremlæggelse, og at Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage mindre redaktio-
nelle rettelser i planforslaget. 
Endvidere indstilles det, at der ved godkendelse af det endelige byggeandragende stilles vilkår 
om, at St. Lyngby IF 24. Kreds Venner i samråd med skolens ledelse fastlægger placeringen 
af den nye længdespringbane, idet omkostningerne hertil afholdes af St. Lyngby IF 24. 
Kreds Venner. 
 
Bilag: 
Forslag til lokalplan nr. 06.61.D (48430) 
 
Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog at indstille til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 
godkendelse, at lokalplanforslag nr. 06.61.D godkendes til offentlig fremlæg-
gelse, og at Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle 
rettelser i planforslaget. 
Endvidere indstilles det, at der ved godkendelse af det endelige byggeandra-
gende stilles vilkår om, at St. Lyngby IF 24. Kreds Venner i samråd med sko-
lens ledelse fastlægger placeringen af den nye længdespringbane, idet omkost-
ningerne hertil afholdes af St. Lyngby IF 24. Kreds Venner. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Sejer Meldgaard erklærede sig inhabil og forlod mødet. 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Sejer Meldgaard erklærede sig inhabil og forlod mødet. 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter lokalplanforslag nr. 06.61.D godkendes til offentlig fremlæggelse, ligesom 
Teknisk Afdeling bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser i 
planforslaget. 
Ved godkendelse af det endelige byggeandragende stilles der vilkår om, at St. 
Lyngby IF 24. Kreds Venner i samråd med skolens ledelse fastlægger placerin-
gen af den nye længdespringbane, idet omkostningerne hertil afholdes af St. 
Lyngby IF 24. Kreds Venner. 
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13. Trafiksikkerhedsplan for Skævinge Kommune 
J.nr.: 05.13.G01 Sagsid.: 14329 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Plan- og Forsyningsudvalget har sidst behandlet sagen om udarbejdelse af tra-
fiksikkerhedsplan på mødet den 8. november 2005. Udvalget vedtog: 
 

• At indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at forslag til 
trafiksikkerhedsplan godkendes. Udvalget vedtog samtidig at indarbej-
de en prioriterings- og investeringsplan for trafiksikkerhedsplanen på 
decembermødet. 

 
Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 21. november 2005 Plan- og Forsy-
ningsudvalgets indstilling. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 
2005 tiltrådtes Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling, hvorefter forslag til 
trafiksikkerhedsplan godkendes, ligesom der indarbejdes en prioriterings- og 
investeringsplan for trafiksikkerhedsplanen på Plan- og Forsyningsudvalgets 
decembermøde. 
 
Teknisk Afdeling har i samarbejde med Carl Bro udarbejdet forslag til handle- 
og investeringsplan til fremme af trafiksikkerheds på vejene i Skævinge kom-
mune i perioden 2006 - 2015. Ved prioriteringen af forbedringsforslag er der 
bl.a. lagt vægt på trafikintensitet, uheldsbelastning, investeringens størrelse. 
Der hvor trafiksikkerheden kan forbedres væsentligt for en forholdsvis lille in-
vestering prioriteres dette højt. Endvidere har antallet af borgerhenvendel-
ser/underskriftindsamlinger haft betydning. 
 
Der er senest indkommet 2 underskriftindsamlinger om tiltag vedrørende tra-
fiksikkerhed på Strøvej ved Gørløse Skole samt Smedevej ved Sigerslevøster 
Privatskole. I handle- og investeringsplanen er tiltag til fremme af trafiksikker-
heden på henholdsvis Strøvej og Smedevej prioriteret til 2006 og 2007. 
 
Underskriftindsamlingerne samt Teknisk Afdelings svar på underskriftindsam-
lingerne er bilagt nærværende sagsfremstilling. 
 
I handle- og investeringsplanen er der medtaget et beløb på 15.000 kr. pr år 
frem til 2012. Dette beløb er tænkt anvendt til : 

• Hastighedsplanlægning 
• Kampagner vedrørende trafiksikkerhed eksempelvis unge i trafikken 

(18 –  24 år) 
• Kampagner vedrørende trafikal adfærd generelt, eksempelvis kampag-

ner mod spritkørsel, brug af sele m.m. 
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• Trafiksikre skolebørn. Her kan udvalget eksempelvis beslutte, at under-
støtte den enkelte skole med et beløb til udarbejdelse af en trafiksik-
kerhedspolitik, eller andre tiltag hvor skolerne gør en særlig indsats for 
at fremme trafiksikkerheden for skolebørnene. 
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• Politik for trafiksikkerhed for ældre og handicappede i Skævinge kom-
mune. 

 
Ovenfornævnte emner er beskrevet i trafiksikkerhedsplanen, men der er ikke 
udarbejdet deciderede overslag på omkostninger der knytter sig til disse tiltag. 
Flere af tiltagene indgår løbende i afdelingens daglige arbejde. Det er imidlertid 
vurderet, at det vil være en stor fordel for trafiksikkerhedsarbejdet, hvis der af-
sættes særskilte midler til disse arbejder. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Der er i budgettet for 2006 afsat 200.000 kr. til at fremme trafiksikkerheden i 
Skævinge Kommune. Der er endvidere afsat 200.000 kr. til for-projektering af 
cykelsti henholdsvis mellem Skævinge og Harløse samt Strø og Gørløse. I tra-
fiksikkerhedsplanens handle- og investeringsplan er der forslået investeringer i 
trafiksikkerhed for perioden 2006 - 2015 for i alt  3,5 – 4 mio. kr. I investe-
ringsplanen er ikke medtaget anlæg af nye cykelstier. 
 
Indstilling: 
 
Udvalgsformanden foreslår: 

• At forslag til handle- og investeringsplan for fremme af trafiksikkerhed 
i Skævinge Kommuner indstilles til Økonomiudvalget og kommunalbe-
styrelsens godkendelse. 

• At udvalget tager Teknisk Afdelings svar på de 2 underskriftindsamlin-
ger til efterretning. 

 
Bilag: 
Forslag til Trafiksikkerhedsplan inkl. handle- og investeringsplan (47645) 
Underskriftindsamling om trafiksikkerhed på Strøvej ved Gørløse skole (47813) 
Trafiksikkerhed på Strøvej ved Gørløse Skole (47987) 
Underskriftindsamling vedrørende trafiksikkerhed på Smedevej ved Sigerslevøster Privat-
skole (45516) 
Underskriftindsamling v. Kim Hendry (45361) 
 
Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog følgende: 
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• At forslag til handle- og investeringsplan for fremme af trafiksikkerhed 
i Skævinge Kommune indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunal-
bestyrelsens godkendelse. 
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• At udvalget tager Teknisk Afdelings svar på de 2 underskriftindsamlin-
ger til efterretning. 

 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter : 
 
 Forslag til handle- og investeringsplan for fremme af trafiksikkerhed i 

Skævinge Kommune godkendelse. 
 Teknisk Afdelings svar på de 2 underskriftindsamlinger tages til efter-

retning. 
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14. Fornyelsesplan for kloakledninger i Skævinge by 
J.nr.: 06.01.06.G01 Sagsid.: 27174 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Plan- og Forsyningsudvalget har sidst behandlet sagen på mødet den 7. juni 
2005, udvalget vedtog at anbefale overfor økonomiudvalg og kommunalbesty-
relse, at der frigives en anlægsbevilling på 810.000 kr. På kommunalbestyrelsen 
møde den 29. juni 2005 blev det besluttet, at der frigives en anlægsbevilling på 
810.000 kr. til gennemførelse af forunderøgelser af kloaknettet med tilhørende 
fornyelsesplan. 
 
Teknisk Afdeling har på den baggrund iværksat en forundersøgelse/Tv-
inspektion af kloaknettet i Skævinge by. Forundersøgelsen omfatter Tv-
inspektion af ca. 25 km hovedledning i Skævinge by og en efterfølgende vur-
dering af ledningernes tilstand.  
 
På baggrund af den gennemførte Tv-inspektion af kloaknettet i Skævinge by 
har Carl Bro, Rådgivende Ingeniører udarbejdet et forslag til fornyelsesplan 
for kloaknettet i Skævinge by. Fornyelsesplanen er bilagt nærværende sags-
fremstilling.  
 
Der udestår nogle strækninger hvor Tv-inspektion ikke umiddelbart kunne 
gennemføres. Man har enten ikke kunne finde kloakdækslerne, eller også har 
man ikke kunne åbne kloakdækslerne. Alle kloakdæksler er nu fundet, og bli-
ver åbnet således, at Tv-inspektionen kan gennemføres.  
 
Vi forventer inden jul, at have gennemført en Tv-inspektion af samtlige kloak-
ledninger i Skævinge by. Dette kan give anledning nogle få justeringer i Forny-
elsesplanen, herunder mindre justeringer/prioritering af projekter til fornyelse 
af kloakledninger. 
 
På baggrund af Fornyelsesplanen for Skævinge by, oktober 2005 er der i sam-
arbejde med Carl Bro udarbejdet forslag hvilke projekter der kan anbefales ud-
ført i 2006. 
 
I budget 2006 for Skævinge Kommune fremgår det, at der er afsat 2.5 mio. kr. 
til fornyelse af kloaknettet i 2006. 
 
På den baggrund har vi samarbejde med Carl Bro oplistet  5 projekter, der alle 
er listet som prioritet 1 i fornyelsesplanen, og som vedrører flere lednings-
strækninger i sammenhæng. 
 
Projekt 1 
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En Strækning SK0F009-SK0F007 i Stjernevænget skal lokalt opgaves på 3 ste-
der på grund af 3 stk. RB4 (alvorlige rørbrud). Strækningen SK0R90X-
SK0R105 i Solvænget skal lokalt opgraves 1 sted på grund af 1 stk. RB4. 
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Projekt 2 
Strækningen SK8F101-SK8F103-SK8F105 samt SK8F103-SK8F131 i Tofte-
vænget skal Strømpefores, omlægges og lokalt opgraves. 
 
Projekt 3 
Strækning SK1F031-SK1F033-SK1F035-SK1F037-SK1F291 langs Borupvej 
skal unsdersøges om strækningen kan nedlægges og stik omkobles til hoved-
ledningen i Borupvej svarende til strækningen SK1F029-Sk1F251-SK1F253-
SK1F039-SK1F041-SK1F043. Der er i alt 16 stik på strækningen, som skal 
omkobles. 
 
Projekt 4 
Strækning SK1F441-SK1F443-SK1F444 i Østervej skal strømpefores. 
 
Projekt 5 
Strækningen SK1F315-SK1F313-SK1F307 i Pilevej skal renoveres på grund af 
KO3-KO4 (alvorlig korrosion), RB3 mv. ved omlægning, strømpeforing eller 
rørsprængning for herved at øge ledningsdimensionen fra Ø150 til Ø200. 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Carl Bro har i notat af 8. december 2005 redegjort for de nævnte projekter 
herunder økonomien. Notat er bilagt. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Udvalgsformanden anbefaler, at Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbe-
styrelsen: 

• At de nævnte projekter udføres i 2006, 
• At der frigives en anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. til gennemførelsen af de nævnte 

projekter 
 
 
Bilag: 
Forslag til projekter vedrørende fornyelsesplan for kloaknettet i Skævinge By (48790) 
 
Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
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Udvalget vedtog at indstille til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 
godkendelse: 
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• At de nævnte projekter udføres i 2006, 
• At der frigives en anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. til gennemførelsen af 

de nævnte projekter. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter: 
 

 De nævnte projekter udføres i 2006, 
 Der frigives en anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. til gennemførelsen af 

de nævnte projekter. 
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15. Anmodning i henhold til §10 i Vestforbrændings vedtægt 
J.nr.: 07.04.11.S00 Sagsid.: 45535 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
På baggrund af beslutninger taget i bestyrelsen for Vestforbrænding på møde 
den 31. august 2005 fremsendte Vestforbrænding den 24. oktober 2005 og 
den 2. november 2005 beslutningerne til godkendelse hos kommunalbestyrel-
serne i interessentkommunerne. 
 
I henhold til brev af 24. oktober 2005 anmoder Vestforbrænding om kommu-
nalbestyrelsens samtykke til: 

• At Vestforbrænding optager et lån på optil 121 mio kr. med pro rata-
hæftelse i henhold til indbyggertallet i de respektive interessentkom-
muner pr. 1. januar det år, hvor lånet optages – eventuelt som et ud-
landslån med en modværdi svarende til op til 121 mio kr., jf §6 stk. 2 i 
Vestforbrændings vedtægt. 

• At Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle 
lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når alle interessenter 
har meddelt tilsagn, jf. §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt 

• At Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af 
lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta 

 
Af brevet fremgår det, at de fraværende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende 
med deres underskrift har godkendt beslutningen af 31. august  og herved har 
tiltrådt den øvrige bestyrelses beslutning. 
 
De 121 mio kr. skal bruges til dækning af udgifter i f.m. ud-/forbedring af 
Vestforbrændings Anlæg, således skal der for 76 mio kr. gennemføres røggas-
kondensering inkl. udskiftning af skorstenskerne, mens der for 45 mio kr. skal 
foretages en inconell korrosionsbeskyttelse af anlæg 5. 
 
I henhold til brev af 2. november 2005 anmoder Vestforbrænding om bemyn-
digelse til, at bestyrelsen kan ændre Vestforbrændings kassekredit  til det til 
enhver tid gældende maksimum for lånoptagelse og i øvrigt i overensstemmel-
se med reglerne i Vestforbrændings vedtægt. Ændringer vil løbende blive 
meddelt til interessentkommunerne. 
 
I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m. v. , §10, stk. 2 må kassekreditten for bl.a. kommunale fællesskaber 
maksimalt andrage 50 kr. pr. indbygger. 
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Vestforbrændings kassekredit er i dag på 34,3 mio kr. Vestforbrændings ind-
byggergrundlag er i dag steget til ca. 880.000 indbyggere. Kassekreditten øn-
skes således hævet til 44 mio kr. 
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Breve inkl. bilag beror i sagen. 
 

Økonomiske konsekvenser 
- 
 
 
 
Indstilling: 
 
Udvalgsformanden foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at 
Skævinge Kommune godkender bestyrelsen for Vestforbrændings beslutninger af 31. august 
2005hvorefter: 

• Vestforbrænding optager et lån på optil 121 mio kr. med pro rata-hæftelse i hen-
hold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 1. januar det år, 
hvor lånet optages – eventuelt som et udlandslån med en modværdi svarende til op til 
121 mio kr., jf §6 stk. 2 i Vestforbrændings vedtægt. 

• Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. 
og underskrive lånedokumenter, når alle interessenter har meddelt tilsagn, jf. §10 
stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt. 

• Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af lånesammen-
sætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta. 

• Samt at Vestforbrændings bestyrelse løbende kan ændre Vestforbrændings kasse-
kredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneoptagelse og i øvrigt i over-
ensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt. 

 

Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at 
Skævinge Kommune godkender bestyrelsen for Vestforbrændings beslutnin-
ger af 31. august 2005 hvorefter: 

• Vestforbrænding optager et lån på optil 121 mio kr. med pro rata-
hæftelse i henhold til indbyggertallet i de respektive interessentkom-
muner pr. 1. januar det år, hvor lånet optages – eventuelt som et ud-
landslån med en modværdi svarende til op til 121 mio kr., jf §6 stk. 2 i 
Vestforbrændings vedtægt. 

• Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle lå-
nevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når alle interessenter har 
meddelt tilsagn, jf. §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt. 

  378 



 

• Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af lå-
nesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta. 
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• Samt at Vestforbrændings bestyrelse løbende kan ændre Vestforbræn-
dings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum for låneop-
tagelse og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbrændings vedtægt. 

 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter Skævinge Kommune godkender bestyrelsen for Vestforbrændings be-
slutninger af 31. august 2005, jf. nedenfor: 
 

 Vestforbrænding optager et lån på optil 121 mio kr. med pro rata-
hæftelse i henhold til indbyggertallet i de respektive interessent-
kommuner pr. 1. januar det år, hvor lånet optages – eventuelt som 
et udlandslån med en modværdi svarende til op til 121 mio kr., jf §6 
stk. 2 i Vestforbrændings vedtægt. 
 Vestforbrændings formand og direktør bemyndiges til at forhandle 

lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter, når alle interessen-
ter har meddelt tilsagn, jf. §10 stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt. 
 Vestforbrændings direktion bemyndiges til at foretage omlægning af 

lånesammensætningen, herunder valg af renteforhold samt valuta. 
 Samt at Vestforbrændings bestyrelse løbende kan ændre Vest-

forbrændings kassekredit til det til enhver tid gældende maksimum 
for låneoptagelse og i øvrigt i overensstemmelse med Vestforbræn-
dings vedtægt. 
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16. Undersøgelse af Gørløse Å med henblik på regulering 
J.nr.: 06.02.03.P15 Sagsid.: 44720 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Skævinge Kommune modtog i oktober 2005 en henvendelse fra Danmarks 
Sportsfiskerforbunds Vandplejeudvalg i Region Frederiksborg Amt. De ytrede 
ønske om at Skævinge Kommune skulle forbedre forholdene for ørredyngel i 
Gørløse Å. 
 
Skævinge Kommune fik herefter Hedeselskabet til i forbindelse med den årlige 
gennemgang at kigge lidt nærmere på forholdene i Gørløse Å. Gennemgangen 
beskrev overordnet, hvor det kan være givtigt men nødvendigt at ændre på 
forholdene i vandløbet, hvis man vil have fiskene til at gyde og yngle.  
Det er dog fortsat nødvendigt at foretage en opmåling af vandløbet i forhold 
til regulativet, for at undersøge om der er steder, hvor der skal graves af eller 
om der er steder hvor stor sandaflejring gør det nødvendigt at etablere sand-
fang m.m. 
 
Gørløse Å er beskrevet i handlingsplan for vandløbene i Frederiksborg Amt. 
Vandløbets tilstand bliver påvirket af en ringe fysisk variation, af spildevand 
fra private renseanlæg og enkelt ejendomme, samt af vandindvinding med der-
af følgende udtørring. 
 
Frederiksborg Amt foreslår at man hvis man vil foretage en restaurering kan 
foretage en udlægning af større sten som strømkoncentratorer samt udlægning 
af gydegrus. Disse aspekter er ligeledes foreslået fra Hedeselskabet side, som 
naturlige tiltag, hvis man vil forbedre vandet for fiskene. 
 
Gørløse Å er i 2004 blevet undersøgt på udvalgte steder af Frederiksborg 
Amt, for at belyse hvorvidt vandløbet opfylder målsætningerne givet i Vand-
rammedirektivet og deraf handlingsplanen for vandløbene. Undersøgelsen be-
står i at en medarbejder undersøger vandløbet for smådyr, og ser på vandlø-
bets generelle tilstand. I 2004 var der i Gørløse Å en noget forringet biologisk 
kvalitet (klasse 4) – vandløbet er målsat som et klasse 5 vandløb med god bio-
logisk kvalitet. Der er registreret dyreliv i Gørløse Å og der er derfor god mu-
lighed for at forbedre vandløbets kvalitet med mindre tiltag. 
 
I forbindelse med opfyldelsen af Vandrammedirektivet i 2015, skal de målsatte 
vandløb selvsagt have opfyldt deres målsætninger. En af mulighederne for at 
opfylde målsætningerne er, at gøre noget ved udledningen af spildevand fra 
enkelt ejendomme i vandløbets opland – dette initiativ er beskrevet i Skævinge 
Kommunes Spildevandsplan. 
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En anden mulighed er at udbedre forholdene for dyr og planter i vandløbet 
ved at foretage en restaurering af vandløbet – det vil sige at udlægge sten og 
gydegrus i vandløbet på steder for forholdene er rigtige herfor. 

Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningsreferat 

 
 
Mødedato: 
21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
  
 
 
Initialer: 
 

Hvis man vælger at foretage restaureringen og vandløbet herefter opfylder 
vandrammedirektivet, vil arbejdet med enkelt ejendommenes udledning kunne 
formindskes betydeligt, da der kun udstedes påbud om forbedret spildevands-
rensning på en ejendom, hvis der skal ske en forbedring af miljøforholdene i 
det vandløb som der udledes til. 
 
I forbindelse med restaureringssager kan der ansøges om midler til arbejdet 
hos Fisketegnsmidlerne, herfra kan der ydes støtte på op til 25% af udgifterne. 
Ansøgningen til Fisketegnsmidlerne skal være fonden i hænde senest den 1. 
april 2006. Ansøgningen skal bestå af en opmåling af vandløbet og et deraf be-
skrevet detail-projekt for restaureringen. 
 
Efter ansøgningen er sendt ind skal der foretages en lovliggørelse af projektet 
gennem en reguleringssag med offentlig høring og klagefrist. Projektet kan 
herefter igangsættes i efteråret 2006. Virkningerne af projektet bliver først ty-
delig i efteråret 2007. 
 
Vandplejeudvalget i Region Frederiksborg Amt er indstillet på at søge om 
penge i deres restaureringspuljer til materialerne. 
 
Teknisk Afdeling vil undersøge muligheden af at dele udgiften med Slangerup 
Kommune og Københavns Energi, som begge har del i vedligeholdelsen af 
Gørløse Å 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Hedeselskabet har tilkendegivet at en opmåling samt beskrivelse af detailpro-
jekt og ansøgning koster ca. kr. 30.000. 
Der vil i detailprojektet være en beskrivelse af hvor meget hele projektet vil 
komme til at koste. 
 
 
 
Indstilling: 
 
Udvalgsformanden foreslår, 
 

•  at det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der i første omgang 
afsættes kr. 30.000 til opmåling og detailprojektering af en restaurering af Gørløse 
Å. Udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget. 

• at Teknisk Afdeling bemyndiges til at tage kontakt til Slangerup Kommune og 
Københavns Energi for at afklare den økonomiske fordeling af projektet.  
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• at efter endt detailprojektering forelægges projektet for udvalg og Kommunalbestyrelse 
til endelig godkendelse. 

Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningsreferat 

 
 
Mødedato: 
21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
  
 
 
Initialer: 
 

 

Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog følgende: 
 

•  at det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der i 
første omgang afsættes kr. 30.000 til opmåling og detailprojektering af 
en restaurering af Gørløse Å. Udgiften afholdes indenfor det eksiste-
rende budget. 

• at Teknisk Afdeling bemyndiges til at tage kontakt til Slangerup Kom-
mune og Københavns Energi for at afklare den økonomiske fordeling 
af projektet.  

• at efter endt detailprojektering forelægges projektet for udvalg og 
Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse. 

 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter: 
 

 Der i første omgang afsættes kr. 30.000 til opmåling og detailpro-
jektering af en restaurering af Gørløse Å. Udgiften afholdes inden-
for det eksisterende budget. 
 Teknisk Afdeling bemyndiges til at tage kontakt til Slangerup 

Kommune og Københavns Energi for at afklare den økonomiske 
fordeling af projektet.  
 Projektet efter endt detailprojektering forelægges for udvalg og 

Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse. 
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17. Anlægsregnskab for udstykningen Gersehaven etape 1 
J.nr.: 00.01.00.S08 Sagsid.: 47671 Åben sag
 

 

Sagsfremstilling 
 
Økonomiafdelingen sender anlægsregnskab for  udstykningen Gersehaven 
etape 1. 
 
Det fremgår: 

• At der har været en udgift på 7.634.267,53 kr. og en indtægt på 
10.236.100,00 kr. 

• At der er bevilget en udgift på 7.565.000 kr. og en indtægt på 
10.236.100,00 kr. 

 
Teknisk Afdeling bemærker: 

• At der efter aftale med udvalgsformanden er gennemført et ekstraar-
bejde udover entrepriseaftalen på 80.000 kr. for etablering af kørevej 
til regnvandsbassinet i græsarmeringssten.  

 
Økonomiske konsekvenser 
 
Bevillingen er overskredet med 69.267,53 kr. dette skyldes anlæg af kørevej 
som nævnt ovenfor. 
 

Indstilling: 
 
Udvalgsformanden indstiller, at udvalget godkender anlægsregnskabet og videresender det til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Bilag: 
Anlægsregnskab udstykningen Gersehaven etape 1 (47692) 
 
Beslutning fra Plan- og Forsyningsudvalget den 15. december 2005: 
 
Udvalget vedtog at godkende anlægsregnskabet og videresender det til Øko-
nomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
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Økonomiudvalget tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling og frem-
sender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 

Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningsreferat 

 
 
Mødedato: 
21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
  
 
 
Initialer: 
 

 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Plan- og Forsyningsudvalgets indstilling hvor-
efter anlægsregnskabet blev godkendt. 
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18. Forlængelse af kontrakt - Falcks Redningskorps. 
J.nr.: 14.10.G01 Sagsid.: 49334 Åben sag
 

Sagsfremstilling 
 
Hillerød og Skævinge Kommuner har  parallelle aftaler med Falck om brand-
slukning i de to kommuner (undtagen Strø, som betjenes af Frederikssund 
Brandvæsen) som begge udløber ved årsskiftet 2005/2006. 
 
Falck har afgivet tilbud på forlængelse af aftalerne med 1 år frem til 1.1.2007. 
Den nuværende aftale koster Skævinge kommune 564.000 kr. årligt og koster 
årligt Hillerød Kommune 4,6 mio. kr. Tilbuddet fra Falck om forlængelse af 
aftalerne under uændrede vilkår lyder på en merpris på 632.674 kr., hvoraf Hil-
lerød Kommune skal betale 560.414 kr. og Skævinge Kommune skal betale 
72.260 kr. 
 
Beredskabet oplyser : 
 

• At Skævinge og Hillerød kommuner inden udgangen af 2007 skal ud-
arbejde en såkaldt brandteknisk dimensionering. Dette er en omfangs-
rig proces, hvis resultat vil hænge nøje sammen med, hvilke krav til 
brandslukning Kommunen skal stille. Arbejdet begynder primo 2006, 
og en kommende længerevarende aftale for Kommunen efter sammen-
lægningen i 2007 vil således kunne indeholde elementer fra dimensio-
neringsarbejdet. 

• En indsatsledervagt har i brandsituationer ret til at træffe beslutninger 
om fx nedbrud af huse eller andre omfattende tiltag. Indsatsledervagt-
delen bestrides i dag af Falck. Ved forberedelse af en fremtidig aftale 
bør indgå en vurdering af, om dette arbejde fortsat skal ligge i Falcks 
regi eller om det fremtidigt skal ligge i kommunalt regi.  

• Kommunesammenlægningens ikrafttræden, herunder sammenlægnin-
gen af de to beredskabskommissioner i h.h.v. Skævinge og Hillerød in-
debærer, at en 1-årig forlængelse vil være hensigtsmæssig. 

• Brandslukning i Strø sker i dag fra Frederikssund Brandvæsen. Såfremt 
denne skal overføres til Hillerød Kommune, vil det betyde ændret be-
hov for brandmateriel. 

 
Skævinge Kommune behandler sagen parallelt med Hillerød Kommune. 
 
  
Økonomiske konsekvenser 
 
Brandslukningsaftalen er i 2005 budgetteret til 564.000 kr. for Skævinge 
Kommune.  En 1-årig forlængelse vil betyde en forhøjelse af budgettet på  
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72.000 kr., så den samlede udgift udgør 636.000 kr.  Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningsreferat 

 
 
Mødedato: 
21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
  
 
 
Initialer: 
 

 
 
Indstilling: 
 
Formanden for beredskabskommissionen indstiller at Økonomiudvalget: 
 

• Godkender forlængelsen af aftalen med Falck om brandslukning i  Skævinge 
Kommune til en merpris på 72.000 kr.,  idet aftalens øvrige vilkår er uændrede.  

• Meddeler en tillægsbevilling på 72.000 kr. 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget den 19. december 2005: 
 
Økonomiudvalget godkendte, at aftalen med Falck om brandslukning i  Skæ-
vinge Kommune forlænges et år med en merpris på 72.000 kr. i 2006 til følge, 
idet øvrige aftalevilkår er uændrede. Økonomiudvalget meddelte i forlængelse 
heraf en tillægsbevilling på 72.000 kr. i 2006. Sagen fremsendes til Kommu-
nalbestyrelsen med anbefaling. 
 
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte, at aftalen med Falck om brandslukning i  
Skævinge Kommune forlænges et år med en merpris på 72.000 kr. i 2006 til 
følge, idet øvrige aftalevilkår er uændrede. Kommunalbestyrelsen meddelte i 
forlængelse heraf en tillægsbevilling på 72.000 kr. i 2006. Sagen fremsendes til 
Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 
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Offentlig spørgetid 

 

Lukket møde 

19. Formandens beretning, herunder efterretningssager. 
J.nr.: 00.01.00.A10 Sagsid.: 19330 Lukket sag
 

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte punktet. 
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 Kommunalbestyrelsen
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21. december 2005 
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20. Køb af jord. 
J.nr.: 82.01.00 Sagsid.: 18857 Lukket sag
 

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling. 
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 Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningsreferat 

 
 
Mødedato: 
21. december 2005 
 
 
Fraværende: 
  
 
 
Initialer: 
 

21. Salg af areal. 
J.nr.: 82.01.00 Sagsid.: 18857 Lukket sag
 

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 21. december 2005: 
 
Kommunalbestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling. 
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 Kommunalbestyrelsen
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22. Fastholdelses- og fratrædelsesaftale. 
J.nr.: 81.03.00 Sagsid.:  49255 Lukket sag
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  Mødet hævet kl. 20.01. 

  
   Signeret: 
 
 

Allis Skovbjerg Jepsen  

Dan Riise Andersen  

Finn Hansen  

Hanne Kirkegaard Olesen  

Jette Fog  

Lars Ole Skovgaard  

Lene Lunde  

Louis Jessen  

Mads Lundgren  

Ole Roed Jakobsen  

Sejer Meldgaard  
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Bilagsliste 

 
4. Budgetrevision - samlet for 2005 

1. Samlet oversigt over budgetrevision 2005 
2. Bemærkninger til budgetrevision sept.2005 
3. budgetrevisionsskemaer 
4. Notat til bruttoregnskabsrapport pr. 31.11.2005 
5. Budgetrevision for 2005 på Økonomiudvalgets område 
6. Regnskabsoversigt ultimo november 2005 - Konto 6 
7. Regnskabsoversigt ultimo november 2005 - Totaloversigt 
 

7. Daginstitutionen på Th. Petersens Vej 23 i Gørløse. 
1. CARLO LORENTZEN A/S, Institution i Gørløse, TH. Peter-

sensvej 
2. Vedr. Ny daginstitution i Gørløse 
3. Totalentreprisekontrakt vedr. opførelse af daginstitution i Gørløse 
 

8. Den kommunale strukturreform. 
1. Grundlag for det fortsatte samarbejde i forbindelse med fusions-

processen 
2. Køreplan for det fortsatte samarbejde i forbindelse med fusions-

processen 
3. Direktionens bemærkning er til grundlag og køreplan for den fort-

satte fusionsproces 
 

11. Planstrategi og Kommuneplanrevision 2005 
1. Temamøde om Skævinge bymidte 
2. Oversigtskort over indsigelser - St. Lyngby og Meløse 
3. Oversigtskort over indsigelser - Gørløse 
4. Oversigtskort over indsigelser - Skævinge 
 

12. Lokalplan nr. 06.61.D - Opførelse af uopvarmet lager- samt træningshal 
på matr. nr. 5 m Meløse By, Ll. Lyngby 
1. Forslag til lokalplan nr. 06.61.D 
 

13. Trafiksikkerhedsplan for Skævinge Kommune 
1. Forslag til Trafiksikkerhedsplan inkl. handle- og investeringsplan 
2. Underskriftindsamling om trafiksikkerhed på Strøvej ved Gørløse 

skole 
3. Underskriftindsamling vedrørende trafiksikkerhed på Smedevej ved 

Sigerlevøster Privatskole 
4. Trafiksikkerhed på Strøvej ved Gørløse Skole 
5. Underskriftindsamling vedrørende trafiksikkerhed på Smedevej ved 

Sigerslevøster Privatskole 
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6. Underskriftindsamling v. Kim Hendry Kommunalbestyrelsen
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14. Fornyelsesplan for kloakledninger i Skævinge by 

1. Forslag til projekter vedørende fornyelsesplan for kloaknettet i 
Skævinge By 
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