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1.
TM - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 11/22525
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Godkendt.
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2.
TM - Til orientering juni
Sagsnr.: 11/22501
Resumé:
A.
Limno Consult udførte den 17. april 2012 elbefiskning i Elverdams Å og i Taderød Bæk.
På baggrund af undersøgelserne er det konsulentens foreløbige skøn, at flere tusind
ørreder i Elverdams Å er gået til på en ca. 1,5 – 3 km lang strækning nedstrøms
udslippet af gylle. Det skønnede antal omfatter mindst ca. 500 - 1000 1 års eller ældre
ørreder, og ca. 2500 – 5000 stk. spæd yngel. Den påvirkede strækning af Elverdams Å
ligger opstrøms tilløb af Taderød bæk. Ørredbestanden i Taderød Bæk vurderes ikke at
være påvirket af udslippet af spildevand. Vurderingerne er foreløbige, og der afventer en
yderligere bestandsopgørelse. Det er nemlig ikke muligt at elbefiske årets yngel, før
tidligst midt på sommeren 2012. Konsulentens foreløbige opgørelse er vedlagt som bilag.
B.
Varny F. Hansen, Kastaniehaven 3 st. tv., Hvalsø har stævnet Lejre Kommune, idet han
mener kommunen forpligtes til at anerkende, at de nuværende ydervægge på
ejendommen Holbækvej 8, Hvalsø ikke er lovlige jf. bestemmelserne i lokalplan 76.
Herudover mener han kommunen skal drage omsorg for, at der foretages de nødvendige
bygningsmæssige ændringer af ydervæggene. Stævningen af Lejre Kommune er vedlagt
som bilag.
C.
Sager til kommende møde i Udvalget for Teknik & Miljø. Vedlagt som bilag.
D.
Forslag til ’Reglement for sejlads med vandscootere m.v.’ på Roskilde Fjord og Isefjord til
høring har været i høring i Lejre. Medarbejdere fra fjordkommunerne mødtes for at
kunne give Politiet et fælles svar. De øvrige rekreative interesser på fjorden blev ridset
op for at se sejladsen med vandscootere i sammenhæng med dem i forhold til sikkerhed
og støjgener. Disse interesser er så vidt muligt illustreret på kortbilag. Hertil kommer
sættegarn og ruser og andet fiskeri på fjorden. Vandscootere sejler med mellem 80-110
km/timen og kan ikke høre andre lyde eller tilråb end egen motor under sejladsen. Bilag
4,5,6 og7.
E.
Vedr. Matr. nr. 8-a, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 44, 4070 Kirke Hyllinge. Der er
søgt om nedrivning af stuehus med henblik på opførelse af nyt stuehus inden for
fortidsmindebeskyttelseslinien til en gravhøj. Det ny stuehus ønskes opført med en anden
placering, omfang og udseende. Udvalget for Teknik & Miljø traf på mødet den 16. april
2012 beslutning om, at der skulle meddeles dispensation til det ansøgte.
Administrationen har nu meddelt dispensation til det ansøgte.
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Bilag:
1. Foreløbig opgørelse af tab af ørred ved forurening Elverdams Å april 2012
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Holbækvej 8 - Stævning af Lejre Kommune
Kommende sager til UTM august
Vandscootere i Lejre Kommune.pdf
Kort med rekreative interesser
Høringssvar vedr. reglement for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski,
sejlads med bræt m.v.
Reglement for sejlads

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Orientering til efterretning
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3.
TM - Ansøgning om dispensation til naturpleje
Sagsnr.: 12/1969
Resumé:
Ejer af ejendommen Ejby Havnevej 94 har søgt om dispensation fra afstandskravet på 50
meter til det lokalplanområde 9.12 Ejby Strand, sommerhusområdet omkring Olaf
Kristiansensvej samt området ved Bigårdsvej, til naturpleje af ejendommens fredede
arealer. Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til hesteholdet på
ejendommen.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med at ejer af ejendommen Ejby Havnevej 94, matr. nr. 1d Ejby By, Rye,
har søgt om tilladelse til at benytte eksisterende bygning til varmestue, er Lejre
Kommune blevet opmærksom på, at der på ejendommen er et eksisterende hestehold,
der jf. ejer har været på ejendommen i 25 år. Ejendommens areal er ca. 7,5 ha og
bestående af 25 islandske heste i størrelsen 270 -300 kg, svarende til ca.
5,3 dyreenheder (DE). Ejendommen og hesteholdet bruges som miljøterapeutisk
fritidstilbud for børn og unge med specielle behov og som hestepension.
Matriklen er beliggende i landzone, og der er landbrugspligt på ejendommen. Matriklen er
opfattet af fredningen omkring Ejby Havnevej. Ejendommens arealer ligger op til
lokalplanområde 9.12 Ejby Strand, sommerhusområdet omkring Olaf Kristiansensvej
samt området ved Bigårdsvej, der i kommuneplanen er rammegodkendt til boligformål.
I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december
2006 § 6 er det ikke tilladt at etablere anlæg, udvide eller ændre eksisterende
husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder i en afstand mindre end 50 meter til et
eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller
sommerhusområde og i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål,
blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse,
institutioner, rekreative formål og lign.
I henhold til Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 5 kan Kommunalbestyrelsen
dispensere fra afstandskravet til naturplejeprojekter.
Kommunens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hensigten med fredningskendelsen fra 18. marts 1975 er, at sikre Ejby havns
enesstående og særprægede miljø, såvel selve skrænten mod havnen som en
landskabskile overfor, ved blandt andet at friholde arealerne fra busk- og trævegetation.
Ejer har søgt om dispensation til afgræsning af arealerne som led i naturpleje.
Hestene opholder sig ud hele året, hvor de har adgang til to læskure. Arealet syd for Ejby
Havnevej, der ligger op af det lokalplanlagte område 9.12, anvendes kun i perioden maj
– oktober, de øvrige arealer anvendes hele året. Arealerne deles op i mindre folde der
benyttes på skift. Arealerne hviler 4 – 5 måneder mellem brug. Der er derfor ingen af de
omkringliggende sommerhus- og byområder der hele tiden har heste gående inden for en
afstand af 50 meter. Den husdyrgødning der afsættes på græsarealerne, finddels
maskinelt for at øges omsætningshastigheden i jorden. Driften af hesteholdet er
uforandret. Lejre Kommune har ikke registreret klager over hesteholdet på ejendommen.
De to læskure på ejendommen såvel som anvendelse af eksisterende bygning til
varmestue skal behandles særskilt i henhold til landzonebestemmelserne, da dyreholdet
er under 15 DE.
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Ansøgningen har været i nabohøring hos 35 naboejendomme. Der er indkommet 3
høringssvar.
Udtalelser:
Af de tre indkomne høringssvar, er alle positive over for hesteholdet og ønsker, at der
skal meddeles dispensation til fortsat afgræsning af arealerne.
Administrationens vurdering:
Fredningen skal sikre åbenholdelse af skrænten ovenfor Ejby Havn og af den
bagvedliggende landskabskile. Afgræsning anbefales generelt til pleje af fredede arealer,
ikke mindst hvis der skal sikres en åbenholdelse af skrånende arealer.
Det er administrationens vurdering at fordi der er tale om et stort areal med mulighed for
mange folde, der kan benyttes i relativ korte perioder af gangen, vil der ikke være risiko
for gener fra jordfolde. Ligeledes vurderes det, at da der ikke opbevares husdyrgødning
på ejendommen vil afgræsningen ikke medføre lugtgener til de omkringliggende
sommerhuse og boligområder.
Administrationen vurderer derfor, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte uden
at det vil medføre væsentlig gener for de omkringboende, og at afgræsningen kan
medvirke til at opretholde naturtilstanden på arealerne.
Økonomi og finansiering:
Uden afgræsning kan der ske en naturlig tilgroning, der vil kræve kommunale ressourcer
at bekæmpe.

Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddelelse dispensation fra afstandskravet på 50 meter
til sommerhusområde, lokalplanlagte område og område med
boligformål til naturpleje med 25 islandske heste på arealerne
tilhørende ejendommen
Ejby Havnevej 94, og
2. at hesteholdet skal drives i overensstemmelse med
beskrivelsen i ansøgningen.
Bilag:
1. Anmeldelse af dyrehold samt ansøgning om dispensation til naturpleje
2. Miljømæssig redegørelse
3. Miljøstyrelsens FAQ nr. 27 - naturplejeprojekt
4. Indkomne høringssvar; samlet opgørelse
5. Høringssvar
6. Høringsvar
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Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling tiltrådt
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4.
TM - Fastsættelse af hyppighed for regelmæssig drikkevandskontrol
Sagsnr.: 12/9089
Resumé:
Administrationen har behov for, at kontrolhyppigheden for fire nærmere beskrevne typer
vandforsyningsanlæg fastsættes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1024 af 31. oktober 2011. Administrationen
anbefaler, at hyppigheden for disse anlæg fastsættes i overensstemmelse med
Miljøministeriets vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr.
3/2005. Disse kontrolhyppigheder har været praksis i de tre gamle kommuner, men er
ikke formelt besluttet i den nye Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Regelmæssig drikkevandskontrol udføres i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1024 af 31. oktober 2011. For langt de fleste
vandforsyningsanlæg er den regelmæssige kontrol fastlagt i bekendtgørelsen.
Kontrolhyppigheden for bl.a. vandforsyningsanlæg, der indvinder mindre end 3000 m3
om året, skal imidlertid fastsættes af kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelsens § 8.
Der er vedlagt en oversigt over den regelmæssige drikkevandskontrol på de forskellige
anlægstyper. Her fremgår det, at der er behov for at fastlægge hyppigheden for
kontrollen med følgende anlæg (markeret med rød farve i oversigten).
1. Alment vandværk (flere end 9 forbrugere) med
indvindingsmængden mindre 3000 m3
2. Ikke alment vandværk (3 - 9 forbrugere) med
indvindingsmængden mindre 3000 m3
3. Enkeltvandforsyningsanlæg (1 – 2 forbrugere)
4. Vandforsyningsanlæg til vanding og vask af spiselige afgrøder
Kommunalbestyrelsens afgørelse om kontrolhyppigheden efter § 8 kan påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet. Endvidere skal Naturstyrelsen underrettes om afgørelserne.
De anbefalede kontrolhyppigheder har været praksis i de tre gamle kommuner, men er
ikke formelt besluttet i den nye Lejre Kommune.

Administrationens vurdering:
Administrationens anbefalinger til fastlæggelsen af hyppigheden af den regelmæssige
kontrol af de fire anlægstyper følger Miljøministeriet vejledning om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg, nr. 3/2005.
Økonomi og finansiering:
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
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1. at kontrolhyppigheden for de fire anlægstyper fastsættes i
henhold til vedlagte bilag.

Bilag:
1. Oversigt over regelmæssig kontrol
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling tiltrådt

Side 8

Lejre Kommune
Udvalget for Teknik & Miljø

06-06-2012

Side 9

5.
TM - Fosfor-ådalsprojekt Enghave v. Ledreborg Allé
Sagsnr.: 12/8873
Resumé:
Projektet Enghave v. Ledreborg Allé indgår i fosfor-VandOplandsPlanen for oplandet til
Isefjord og Roskilde Fjord. Lejre Kommune er som projektejer ansvarlig for ansøgning
om tilskud ved Naturstyrelsen og FødevareErhverv til en teknisk og ejendomsmæssig
forundersøgelse. Hvis tilskud bevilges, kan Lejre Kommune gennemføre
forundersøgelser, idet kommunens afholdte udgifter dækkes gennem en tilskudsordning
under Landdistriktsprogrammet. Der søges en indtægtsanlægsbevilling, en
udgiftsanlægsbevilling samt frigivelse af bevillingen til forundersøgelser af projektet.
Sagsfremstilling:
Med baggrund i statens Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord samt aftale mellem KL og
Miljøministeriet om udmøntning af kvælstofvådområde- og
fosforådalsindsatsen indgår Lejre Kommune i et samarbejde med de i alt 20 kommuner i
vandoplandet i VandOplandsStyregruppen (VOS). Den 6. januar 2012 blev de
kommunale VOS’er pålagt at udarbejde en fosfor-vandoplandsplan (P-VOP) for de fosforådalsindsatser, som er fastlagt i statens vandplaner. Fosfor-ådale skal etableres i oplande
til konkrete søer, hvor tilstanden skal forbedres.
På møde den 8. marts 2012 tiltrådte VOS et bruttoforslag til en fosfor-VandOplandsPlan
(P-VOP). På baggrund af en udvælgelse af de områder, der vurderes at kunne overholde
fosforkravet og som vurderes mest omkostningseffektive, blev der den 30. marts 2012
sendt en P-VOP til Miljøministeriet. P-VOP’en indeholder 5 områder i oplande til udpegede
søer, hvor der skal ske en indsats. Som pålagt af staten er der i VOP’en udpeget ca. 25
% af arealet til hurtig realisering. Det udpegede område er Enghave v. Ledreborg Allé,
beliggende i Lejre Kommune. Lejre Kommune er derfor projektejer.
Lejre Kommune skal som projektejer ansøge Naturstyrelsen og
FødevareErhverv om tilskud til gennemførelse af en teknisk og ejendomsmæssig
forundersøgelse af projektet. Hvis forundersøgelserne viser, at der er basis for at
gennemføre projektet, herunder at lodsejere er interesserede i at medvirke og at
projektet kan opfylde kravene til fosfor-reduktion og omkostningseffektivitet, kan Lejre
Kommune ansøge om tilskud til realisering af projektet.
Hvis der gives tilsagn, kan Lejre Kommunes afholdte udgifter dækkes efter anmodning
om udbetaling af tilskud. Kommunen kan igangsætte forundersøgelser, hvis
Naturstyrelsen i kvitteringsbrev meddeler tilladelse hertil. Dog vil det være på egen
risiko, indtil der er modtaget tilsagn om tilskud fra FødevareErhverv.
Kommunen hæfter for afholdte udgifter, indtil kommunen anmoder om udbetaling på
baggrund af revideret regnskab. Det betyder, at kommunen lægger ud for udgifter
knyttet til forundersøgelser og anlægsarbejdet, herunder til indgåelse af lodsejeraftaler
m.v. Da forundersøgelser gennemføres og afregnes særskilt, er der ikke en økonomisk
risiko i den forbindelse. Der kan være en økonomisk risiko i forhold til realiseringen af et
projekt. Hvis et projekt må opgives gennemført, kan den økonomiske risiko for
kommunen være udgifter til projektering og timer i øvrigt, som er brugt til
projektrealiseringen.

Administrationens vurdering:
Lejre Kommune skal som projektejer for projektet Enghave v. Ledreborg Allé søge
forundersøgelser vedrørende projektet gennemført, herunder ansøge Naturstyrelsen og
FødevareErhverv om tilskud vedrørende projektet.
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Økonomi og finansiering:
Hvis FødevareErhverv meddeler tilsagn om tilskud til forundersøgelser, dækkes Lejre
Kommunes afholdte udgifter vedrørende forundersøgelsen. Der dækkes udgifter såsom
løn til personale, information og møder og konsulentbistand. Tilskuddet er på 100 % af
udgifterne vedrørende forundersøgelserne.
Der søges om en anlægsudgiftsbevilling til afholdelse af udgifter til forundersøgelserne på
250.000,00 kr. samt en indtægtsanlægsbevilling på 250.000,00 kr. til udbetalingen
af tilskuddet, netto 0 kr.
Kommunen modtager i øvrigt via bloktilskud midler til facilitering af vådområdeindsatsen.

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 250.000,00 kr.
og en udgiftsanlægsbevilling på 250.000,00 kr. til
forundersøgelser af P-ådalsprojektet Enghave v. Ledreborg
Allé,
2. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på
250.000,00 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 250.000,00
kr.

Bilag:
1. Kortbilag projektområde
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling anbefales, under forudsætning af at FødevareErhverv meddeler tilskud
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6.
TM - Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby
Sagsnr.: 09/11042
Resumé:
Administrationen har udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby landsby og
et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Lejre Kommuneplan 2009.
Sagsfremstilling:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. april 2011, at den bevarende lokalplan for
Vester Såby skulle udarbejdes på grundlag af:
·
En bygningsregistrering
·
En kortlægning af landsbyens struktur, de bevaringsværdige træer og
bevoksninger i landsbyen samt
·
En inddeling af landsbyen i delområder, således at bestemmelserne er mest
restriktive overfor de bevaringsværdige bygninger og er tilpasset den lokale
byggeskik.
Vester Såbys afgrænsning har været drøftet på 2 borgermøder. Det første borgermøde
blev afholdt den 20. september 2010 umiddelbart før den endelig vedtagelse Lejre
Kommuneplan 2009. I forbindelse med kommuneplanen var der indsendt 3 forslag til
udstykning ved Vester, som blev drøftet på dette borgermøde. Kommunalbestyrelsen
besluttede efterfølgende ikke at medtage de 3 forslag i kommuneplanens
rammeafgrænsning, men at diskussionen om landsbyens afgrænsning skulle tages op
igen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for Vester Såby. Derfor blev
landsbyens afgrænsning diskuteret på endnu et borgermøde den 17. august 2011, hvor
administrationen også fremlagde nogle af de resultater, som var kommet ud af de
registreringer af landsbyen, som administrationen havde foretaget i foråret og
forsommeren 2011.
Generelt gav borgerne på de 2 borgermøder udtryk for, at de er positive overfor at
svineproduktionen på hjørnet af Åkandevej og Dyvelslystvej ophører, og at bygningerne
bliver revet ned og ændret til ældreboliger m.m., som ejerne havde foreslået. Derimod
gav de udtryk for, at det ville være synd for landsbyen, hvis der kom en større
udstykning uden på den gamle landsby, og mente at større udstykninger bør henvises til
den vestlige side af Dyvelslystvej. En del var positive overfor, at der kan udstykkes en
aftægtsbolig til Alehøjgård, mens andre mente, at der ikke skulle gives mulighed for
udstykning.
Den 9. november 2011 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø at give mulighed for en
begrænset udstykning af 3 grunde øst for landsbyen i forlængelse af den eksisterende
bebyggelse på Nellikevej. Udvalgets beslutning var blandt andet begrundet i, at Staten
kun ønsker en begrænset udstykning i landsbyer i Det øvrige Hovedstadsområde, som
Lejre Kommune er en del af, og i at Lejre Kommuneplan 2009 generelt foreskriver, at der
ikke bør ske udstykning uden på den gamle landsbykerne.
Udvidelsen af Vester Såbys afgrænsning nødvendiggør udarbejdelsen af et
kommuneplantillæg til Lejre Kommuneplan 2009.
Administrationen har på ovenstående baggrund udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 24
for Vester Såby landsby samt tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3. Forslagene
forventes i høring fra den 7. august til 3. oktober 2012.
Administrationens vurdering:
Lokalplanen for Vester Såby inddeler landsbyen i 7 delområder for at tilpasse
bestemmelserne så præcist som muligt til den byggeskik, som de enkelte bygninger er
opført i. Opdelingen i 7 delområder gør det også muligt at fastsætte nogle friere
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bestemmelser, der hvor der ikke er nogen bevaringsinteresser. Der er således en
graduering i bestemmelserne i forhold til om det er et område med bevaringsinteresser
eller et nyere område, hvor der ikke er nogen gennemgående byggeskik, der skal sikres.
I Vester Såby er der ikke en byggeskik, der dominerer. Der findes nogle fine eksempler
på nogle bindingsværksejendomme med stråtækt tag, nogle markante gårde fra en lidt
senere tid med nogle fremtrædende stuehuse, nogle murermestervillaer i bedre
byggeskik og nogle Aastruphuse som er karakteristiske for egnen. En del af disse
ejendomme har samtidigt udfyldt forskellige funktioner som købmand, snedkerværksted,
manufakturhandel, brødudsalg, smedje m.v., hvilket også er med til at gøre dem
bevaringsværdi ud fra deres historiske værdi.
Da der er stor efterspørgsel på opsætning af specielt solceller i øjeblikket, er der ingen
restriktioner i lokalplanen på, hvordan solfanger og solceller skal placeres på tagfladen.
Der er blot angivet på kortbilag 5, hvilke tagflader der kan opsættes solenergianlæg på.
Tagflader til solenergianlæg er angivet ud fra en vurdering af bevaringsinteresser og
synlighed i bybilledet.
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at Forslag til Lokalplan LK 24 for Vester Såby og Forslag til
Kommuneplantillæg nr. 3 godkendes til udsendelse i offentlig
høring i perioden fra 3. juli til 3. oktober 2012.
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 6. september 2012.

Bilag:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 110512
2. Forslag til lokalplan LK 24 for Vester Såby_010612.pdf
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling anbefales
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7.
TM - Samarbejs- og dialogforum vedrørende Madelungs Grusgrav
Sagsnr.: 12/9101
Resumé:
I forbindelse med at Udvalget for Teknik & Miljø meddelte en råstofindvindingstilladelse
til Madelungs Grusgrav, der er ejet af BG-Stone, besluttede udvalget, at Lejre Kommune
etablerer et samarbejds/dialogforum for borgere og BG-Stone for at fremme et godt
naboskab.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med Udvalget for Teknik & Miljøs behandling af sagen om
råstofindvindingstilladelse til Madelungs Grusgrav, besluttede udvalget, at Lejre
Kommune ville tage initiativ til oprettelse af et samarbejdsforum/dialogforum mellem
ejeren af grusgraven (BG-Stone) og naboerne til grusgraven.
Formålet med samarbejds- og dialogforummet er at fremme et godt naboskab mellem
virksomhed og naboer. Dette kan opnås gennem dialog, gensidig respekt og forståelse.
Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for samarbejds- og
dialogforummet. Dette er vedlagt som bilag.
Administrationens vurdering:
Administrationen finder at det er hensigtsmæssigt at forsøge at bedre dialogen mellem
parterne.
Naboernes henvendelser til administrationen og til politikerne medfører en del arbejde,
som forhåbentligt kan undgås i fremtiden, såfremt forummet kommer til at fungere efter
hensigten. For virksomheden vil forummet kunne betyde færre gener i form af de
henvendelser, som kommunen retter til virksomheden efter borgerhenvendelser.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at udkastet til kommissorium for samarbejds- og
dialogforummet godkendes som forslag til kommissorium for
gruppen.
2. at kommissorieforslaget fremsendes til virksomheden og
naboer, der indbydes til et indledende møde, der afholdes den
23. august 2012 kl. 19.00 – 21.00.

Bilag:
1. Udkast til kommissorium for dialog- og samarbejdsforum
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Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Dialog- og samarbejdsforum sammensættes på følgende måde;
BG-Stone (2-3 personer, herunder den daglige medarbejder i graven)
Naboerne (3-4 personer, herunder repræsentanter for Skovvejsgruppen)
Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune (1 repræsentanter)
Administrationen i Lejre Kommune (1-2 personer, hvoraf 1 er referent)
Mødefrekvens 2 gange årligt eller efter behov.
Udvalget for Teknik & Miljø vælger Birger Prahl (F) som repræsentant.
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8.
TM - Ansøgning om dispensation til hestehold i byzone
Sagsnr.: 12/2988
Resumé:
Der er søgt om dispensation til at holde 4 heste med føl i byzone på Gevninge Bygade 47
i Gevninge. Hestene er på adressen i perioden november til marts afhængig af vejr. Der
er en eksisterende stald på ejendommen. Hestene går i savsmuld, der bortkøres 2 gange
i staldperioden, hvorfor der ikke er mødding på ejendommen. Ejendommen er omfattet
af Lokalplan nr. 70 ”Dyrlægegården” i Gevninge. I lokalplanen fremgår det, at der er
anlagt fold på ejendommen. Administrationen vurderer, at der bør meddeles dispensation
til hesteholdet i byzonen.
Sagsfremstilling:
Ejerne af Gevninge Bygade 47, Gevninge, 4000 Roskilde, matr. nr. 15b m.fl., Gevninge
By, Gevninge, søger om dispensation til hold af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på 4
heste med føl på ejendommen. Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er
omfattet af Lokalplan nr. 70 ”Dyrlægegården” i Gevninge. Der er ikke landbrugspligt på
ejendommen.
I lokalplanen nr. 70 fra 2005 fremgår det, at der er anlagt fold på ejendommen. Der er
dog ikke, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, meddelt dispensation til
hesteholdet i byzone. Alle hestebokse er jf. ejer opsat formentlig i midt 70’erne. Der er
således jf. ejer ikke ændret i bygninger samt formål i forhold til lokalplan nr. 70.
Hestene er på ejendommen i perioden november til marts afhængig af vejret. I den
resterende del af året er hestene på græs i landzone på matr. nr. 1 og 11g, Gevninge By,
Gevninge. På matr. nr. 11 g er der for nyligt opført et læskur, som skal søges lovliggjort
efter Planloven og Bygningsreglementet såfremt der gives dispensation til hesteholdet.
Der er en eksisterende stald på ejendommen. Der er fire hestebokse i stalden. Stalden
har støbt betongulv uden afløb. Hestene går i savsmuld, der bortkøres 2 gange i
staldperioden af vognmænd, hvorfor der ikke er mødding på ejendommen.
Fluer bekæmpes via opsamling af hestepærer på udearealer jævnligt gennem de
måneder hestene går på folden, samt ved effektiv rengøring/udmugning i stalden.
Ligeledes benyttes fluepapir. Yderligere oplyses det, at hestene ikke er på ejendommen
Gevninge Bygade 47 i den normale ”fluesæson”, men derimod på matriklerne 1 og 11g i
landzone. Yderligere er alle bokse udmuget i denne periode.
Støv på ridefolden minimeres ved jævnlig vanding året igennem.
Der er ca. 26 meter fra stalden til naboskel og 30 meter til nærmeste
nabobeboelsesejendom og ca. 22 meter til beboelse på egen ejendom. Nærmeste
vandforsyningsboring er ca. 300 meter fra ejendommen. Der er ingen afstandskrav for
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. For erhvervsmæssigt dyrehold over 4 heste med føl er
afstandskravene i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gældende. Disse angiver
et krav om 30 meter til naboskel og 50 meter til nabobeboelse samt 15 meter til
beboelse på egen ejendom.
Der er ikke registreret klager over hesteholdet.
Ikke-erhvervsmæssigt hestehold reguleres af bekendtgørelse nr. 1517 af 14/12 2006 om
miljøregulering af visse aktiviteter. I henhold til § 6, stk. 3 kan der dispenseres fra
forbuddet i bekendtgørelsen om hestehold i byzone, særligt til ejendomme med
bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til
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indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Inden der kan meddeles
dispensation, skal der foretages nabohøring i 3 uger. En eventuel dispensation eller
afslag på dispensation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Lejre Kommune har tidligere meddelt dispensation til hold af 3 heste i et
sommerhusområde ved Ejby. Denne ejendom ligger i yderkanten af sommerhusområdet
og med arealer uden for sommerhusområdet i landzone, hvor hestene hovedsageligt
skulle opholde sig i læskure. På den omtalte ejendom er der landbrugspligt.
Lejre Kommune har desuden for nyligt meddelt dispensation frem til 1. oktober 2013 til
hestehold på Harekærgårdsvej beliggende i sommerhusområde. Der er ikke
landbrugspligt på ejendommen.
Udtalelser:
Der er foretaget nabohøring, hvor der indkom et enkelt høringssvar, hvor hesteholdet
omtales positivt. I høringssvaret skrives, at der altid har været hestehold på Gevninge
Bygade 47 i de 18 år naboen har boet på ejendommen, og naboen har aldrig været
generet af hverken lugt, fluer eller lignende og har derfor intet imod, at der meddeles
dispensation.
Administrationens vurdering:
Jf. Bekendtgørelsen kan der meddeles dispensation, hvor det med vilkår kan sikres, at
der ikke opstår væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. Der meddeles
særligt dispensation til ejendomme med bestående stalde og møddinger.
Administrationen vurderer, at der bør meddeles dispensation til hesteholdet, idet dette er
beskrevet i lokalplanen, der er en eksisterende stald på ejendommen, hestene befinder
sig i landzone den største del af året og i sommerperioden, der har ikke været klager
over hesteholdet samt nabohøringens positive udfald. Administrationen vurderer, at der
bør stilles vilkår om effektiv fluebekæmpelse samt vanding af fold i tørre perioder samt
vilkår for håndteringen af gødningen som beskrevet i ansøgningen.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø
Indstilling:
Direktionen indstiller:

1. at der meddeles dispensation til hesteholdet i byzone med
vilkår om indretning og drift.

Bilag:
1. Høringssvar fra nabohøringen
2. Supplerende oplysninger til dispensationsansøgningen
3. Skitse over hesteboksene
4. Dispensationsansøgning
5. Kort med hestehold og folde
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Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling tiltrådt
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9.
TM - Deklaration om offentlighedens adgang til Borrevejle
Sagsnr.: 12/6623
Resumé:
Offentlighedens fortsatte adgang til Borrevejlecentret er ikke sikret præcist i Lokalplan 42
for Borrevejlecentret, og derfor har Udvalget for Teknik og Miljø bedt om, at der bliver
udformet en deklaration, som sikrer offentlighedens fortsatte adgang til ejendommen,
som nu huser Efterskolen Lindenborg.
Sagsfremstilling:
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 9. februar 2011 at anmode administrationen
om at optage forhandlinger med Efterskolen Lindenborg om udformning af en
deklaration, der uændret fastholder offentlighedens adgang.
Offentligheden og roklubben har de sidste 75 år haft mulighed for at færdes henover
området via trampestier og via en grusvej fra parkeringspladserne ned til
strandarealerne. Administrationen er gået til forhandlingerne for på den ene side at sikre
at offentligheden fortsat kan komme ned til stranden for at bade og tage ophold i kortere
tid. På den anden side er området nu privatejet og Efterskolen Lindenborg har nogle
forholdsregler, som de er nødt til at tage for kunne drive en efterskole, hvilket bl.a.
betyder, at der ikke må drikkes alkohol eller ryges på området og der skal være ro efter
kl. 22. Det vedhæftede udkast til deklaration er resultatet af administrationens
forhandlinger med Efterskolen Lindenborg.
Efterskolen Lindenborg ønsker som modydelse for tinglysningen af offentlighedens
adgangsret til ejendommen, at Lejre Kommune overtager vejmatrikel 11q, og forventer
samtidig også, at kommunen udbedrer hullerne i vejen i sommer, og asfalterer den helt i
2013.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at offentlighedens adgang til Borrevejlecenterets
område sikres med nærværende deklaration, selv om adgangen bliver indskrænket lidt i
forhold tidligere, da området var ejet af DGI.
En aftale med Efterskolen Lindenborg om tinglysning af deklarationen indebærer, at Lejre
Kommune skal afsætte midler til reparation og istandsættelse af vejen på matrikel 11q i
2012 og 2013, og at Lejre Kommune fremover skal afholde udgifter til vedligeholdelse af
vejen.
Efterskolen ønsker, at der fortsat findes en lav belysning langs med vejen, og efterskolen
har planlagt at udskifte de nuværende, nedslidte belysningsarmaturer. Det er aftalt med
efterskolen, at dette i givet fald kan ske ved, at de nye armaturer placeres uden for
vejarealet. Endvidere er det aftalt, at efterskolen selv kan salte og snerydde på vejen,
såfremt skolen finder Lejre Kommunes niveau for saltning og snerydning utilstrækkeligt.
Økonomi og finansiering:
En reparation af hullerne i vejen estimerer administrationen til at kunne foretages for
25.000 kr. Da der ikke er en særskilt anlægsbevilling til projekter, må administrationen
anbefale, at midlerne til reparation af vejen prioriteres fra anlægsbevillingen på i alt 4,82
mio. kr. - puljen til "Asfalt og slidlag 2012". Puljen blev frigivet på
Kommunalbestyrelsesmødet 26. marts 2012. Asfaltudbuddet er ikke gennemført endnu,
så alt efter hvordan det havner, kan en prioritering af reparationen af Borrevejlevej
medfører, at en anden strækning på den nuværende prioriteringsliste må udsættes til
2013 eller herefter.
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Hvis vejen skal fuldstændigt istandsættes i 2013 estimere administrationen, at Lejre
Kommune har en anlægsudgift på ca. 200.000 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet
finansieres af puljen til ”Asfalt og slidlag 2013”.
Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller;

1. at deklarationen godkendes.
2. at vejmatrikel 11q, Gevninge by, Gevninge overtages
vederlagsfrit af Lejre Kommune, og huller repareres snarest
muligt i sommeren 2012, mens asfalteringen foretages i 2013.
3. at finansiering sker af puljerne til asfalt og slidlag i 2012 og 2013.
Bilag:
1. Billeder af Borrevejlevejs tilstand og belysning
2. Udkast til deklaration om offentlighedens adgang til Borrevejlecentret
3. Notat om offentlighedens adgang til Borrevejle 270111
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Et flertal (Matin Stokholm (A), Hans Olsen (A), Ole Reinholdt (V), Jens K. Jensen (V))
anmoder administrationen om at genforhandle aftalen, således at opholdstiden udvides
til kl. 22.30 i skolens sommerferie.
Birger Prahl (F) tager forbehold idet han ønsker aftalen genforhandlet til en for Lejre
Kommune billigere løsning.
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10. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Sagsnr.: 12/9470
Resumé:
På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for
budget 2013-2016 vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder
budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013,
korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder.
På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne
budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i 2013. Til juni-møderækken er
udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal
imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et
budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 19. juni, og
præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni.

Sagsfremstilling:
På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for
budget 2013-2016 vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget
fremskrivningsmetoderne for budget 2013-2016, og besluttede endvidere, at
Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det
vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne
fremskrivningsmetoder.
I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt
fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag
2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske
beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver
forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg.
Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har
administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet
løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På
junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen
ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på
Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2012.
På Økonomiudvalgets møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag
til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. Økonomiudvalgets
beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget
2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til,
hvordan halvdelen, kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel.
Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig
andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til
Økonomiudvalget.
Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for 2013-2016 først
forventes udmeldt primo juli 2012. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det
teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men
dette er usikkert.
Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en
merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i
kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog de første år være en overgangsordning for de
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kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at
Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde ”gevinst” ved justeringen.
Derudover indgår det som en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, hvorvidt
kvalitetsfondsmidlerne skal fortsætte i 2013. Regeringen har tidligere udmeldt, at
kvalitetsfondsmidlerne bør bortfalde, hvilket i givet fald vil betyde at Lejre Kommune
mister 9,6 mio. kr. Samtidig vurderes balancetilskuddet fra KL nu at blive væsentligt
lavere i 2013, end det blev udmeldt i oktober 2011.
Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem
regeringen og KL, og kan beregnes primo juli.
Der er 2 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 viser hvilke ændringer, der er foretaget på de
enkelte udvalg fra budget 2012 til budget 2013 og overslagsårene. Bilag 2 beskriver
udvalgets udfordringer i budget 2013 og løsningsmuligheder herpå.

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at der med henblik på samlet budgetbalance på tværs af
fagudvalgene er behov for, at budgetudfordringer skal indeholdes inden for den udmeldte
udvalgsramme, som det også fremgår af sagen vedr. den politiske budgetproces for
budget 2013-2016 (jf. beslutning den 13. december 2011). Hvis fagudvalget vælger at
prioritere udvidelsesforslag/budgetønsker skal der således fremlægges forslag til
finansiering af udfordringerne krone for krone med henblik på at undgå at sætte
kommunens samlede økonomi under pres.

Økonomi og finansiering:
Det enkelte udvalgs budgetramme samt budgetudfordringer og løsningsmuligheder
fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge
af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr.. Derudover kan
der komme øvrige tværgående budgetudfordringer som følge af Økonomiaftalen 2013 herunder i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem Regeringen og KL samt
beregningen af om indtægtsgrundlaget som forudsat svarer til de administrativt
fremskrevne budgetrammer. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalen og eventuelle
øvrige tværgående udfordringer forelægges Økonomiudvalget den 19. juni.

Beslutningskompetence:
Økonomiudvalget.

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller
1. at de anbefalede omprioriteringer for fagudvalget indarbejdes i udvalgets
budgetoplæg 2013-2016.

Bilag:
1. Bilag 1 Fremskrivning budget 2013-2016
2. TEKNIK OG MILJØ - Budgetudfordringer og løsningsforslag
Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-06-2012:
Udvalget oversender løsningsforslagene til den videre budgetforhandling 2013

Lejre Kommune
Udvalget for Teknik & Miljø

06-06-2012

Side 22

Afbud:
Henning Nielsen (V)
Martin Stokholm (A)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-06-2012:
Indstillingen anbefales med det forbehold at økonomien på beskæftigelsesområdet i 2013
endnu ikke kendes.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling anbefales.
Udvalget ønsker til fremtidige budgetdrøftelser at regnskabstal og bevillingsniveau 3
fremgår af oversigter.
Udvalget ønsker til budgetbehandlingen at se forslag til energiprojekter med 15 års
tilbagebetalingsperioden.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2012:
Udvalget oversender udfordringerne og løsningsforslag til den videre budgetforhandling
2013.
Afbud:
Connie B. Jensen
Flemming Damgaard Larsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2012:
Indstilling anbefales
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11. SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune

Sagsnr.: 11/18317
Resumé:
Hermed fremlægges forslag til høringsudkast af handicappolitik for Lejre Kommune.
Handicappolitikken planlægges sendt i høring i august måned.

Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2009, at der skulle formuleres en
handicappolitik i Lejre Kommune. De hidtidige forslag til en politik er af forskellige
årsager blevet forkastet, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010
besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken
i kommunen.
I november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til kommissorium for
udarbejdelsen af handicappolitikken. Med udgangspunkt i kommissorium blev der nedsat
en referencegruppe bestående af Handicaprådet suppleret med to repræsentanter fra
arbejdsmarkedets parter (hhv. A og B-side) udpeget af Det lokale Beskæftigelsesråd.
Referencegruppens opgaver er at planægge dialogmøde, kvalificere kommunikationen
undervejs og rådgive i forhold til udformningen af politikkens indhold.
Hensigten er at formulere en handicappolitik, der skaber fælles retning for
handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med hensigterne i FNs
handicapkonvention. Handicappolitikken er herudover blevet til på baggrund af input på
offentligt dialogmøde om handicappolitikken afholdt mandag den 12. marts 2012 samt
drøftelser i referencegruppen.
Forslag til handicappolitik anbefales sendt i offentlig høring i august 2012.
Jf. kommissorium for formulering af handicappolitikken er det de enkelte fagudvalg, der
skal omsætte politikken til handling. Efter handicappolitikken er endeligt vedtaget vil der
således skulle iværksættes en proces med henblik på formulering af politisk handleplaner
for de enkelte fagudvalg.

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at nærværende forslag til handicappolitik udgør et godt
grundlag for at sikre, at Lejre Kommune løbende kan arbejde for handicappolitikkens
overordnede mål. Nemlig, at mennesker med handicap har samme rettigheder og
muligheder for at udnytte deres kompetencer som alle andre borgere i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering:
Handicappolitikken berører en række kommunale serviceområder i Lejre Kommune, men
indeholder ikke konkrete økonomiske bindinger. Administrativ bistand i forbindelse med
forankring af handicappolitikken, udarbejdelse af handleplaner mv. forventes afholdt
inden for eksisterende rammer.

Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at forslag til handicappolitik sendes i offentlig høring.
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Bilag:
1. Forslag til handicappolitik til offentlig høring
Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-06-2012:
Indstillingen anbefales med den tilføjelse at teksten kvalitetssikres kommunikativ før
udsendelse.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-06-2012:
Indstillingen anbefales med den tilføjelse at teksten kvalitetssikres kommunikativ før
udsendelse.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Indstilling anbefales
Udvalget ønsker at udvalgene obligatorisk tager handicappolitikken op hver gang der skal
træffes en udvalgsbeslutning.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2012:
Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at teksten kvalitetssikres kommunikativt før
udsendelse.
Afbud:
Connie B. Jensen
Flemming Damgaard Larsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2012:
Indstillingen anbefales med den tilføjelse at teksten kvalitetssikres kommunikativ før
udsendelse.
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12. TM - Eventuelt

Sagsnr.: 11/22523
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-06-2012:
Administrationen anmodes om at undersøge om det er korrekt at det kræver 11% mere
energi at køre på OB.
Birger Prahl (F) gør opmærksom på, at informationsmødet den 13. juni ikke er
annonceret på hjemmesiden og Natura 2000 planerne er meget vanskelige at finde på
hjemmesiden.

