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Årshjul 2014 Plan- og Miljøudvalget

I nedenstående årshjul for 2014 indgår større enkeltstående sager og fast tilbagevendende sager. Fast 
tilbagevendende sager har oftest enten en 1-årscyklus eller 4-årscuklus. 

Sager med 4-årscyklus indgår kun hvis de forventes forelagt i løbet af  2014. Eksempler på sager der 
først forventes forelagt udvalget senere i byrådsperioden er:

Kommuneplan,�

Plan for det kommunale redningsberedskab,�

Beredskabsplan - plan for fortsat drift.�

Årshjulet er foreløbigt og der kan ske ændringer og tilføjelser i løbet af året .

MødeMødeMødeMøde
MånedMånedMånedMåned////
ugeugeugeuge

Fast tilbagevendende sagerFast tilbagevendende sagerFast tilbagevendende sagerFast tilbagevendende sager Større projekter ogStørre projekter ogStørre projekter ogStørre projekter og     
enkeltsagerenkeltsagerenkeltsagerenkeltsager

BemærkningerBemærkningerBemærkningerBemærkninger
  

JanuarJanuarJanuarJanuar,,,,    ugeugeugeuge    2222
Konstituering af formand og 
næstformand
Introduktion for udvalget

FebruarFebruarFebruarFebruar ,,,,    ugeugeugeuge    6666
Introduktion for udvalget Budget - budgetlægning (proces) og 

budgetopfølgning
Årshjul for udvalget

Budgetopfølgning (BO 1)
Områdefornyelse 
Græsted

Forbehandling forud for behandling af 
program

Klimatilpasningsplan Igangsættelse, inkl procesplan
MartsMartsMartsMarts,,,,    ugeugeugeuge    11111111

Introduktion for udvalget Temamøde: Forventningsafstemning 
i udvalget

Årsregnskab 
Budget

Områdefornyelse 
Græsted

Endelig godkendelse af program

Klimatilpasningsplan 1. råudkast (procesplan behandles på 
februarmøde)

Centralt renseanlæg
AprilAprilAprilApril ,,,,    ugeugeugeuge    15151515

Delegation Overordnet ramme for delegation og 
drøftelse af behov for justeringer i 
gældende delegationsplaner.

Tilsynsberetning og 
tilsynsplan
Befolkningsfremskrivning

MajMajMajMaj,,,,    ugeugeugeuge    19191919
Budgetopfølgning (BO 2), inkl. 
status byggesager

Klimatilpasningsplan Forslag til tillæg til kommunepanen til  
godkendelse - i forløb til ØU/BY
(procesplan behandles på 
februarmøde)

JuniJuniJuniJuni,,,,    ugeugeugeuge    23232323
Budget

Planstrategi 2015 Igangsættelse, herunder 
godkendelse af procesplan for 
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afklaring af temaer

AugustAugustAugustAugust,,,,    ugeugeugeuge    33333333
Budgetopfølgning (BO 3)
CO2-beregning 2013

Klimakommuneaftale Klimakommuneaftalen gælder for 
perioden 2010-2014. I Gribskov 
Kommune revideres målsætningen 
for nedbringelse af CO2-udledningen 
hvert fjerde år og i 2014 skal det 
vurderes hvilke målsætning der skal  
gælde for 2015-2019.

Klimahandlingsplan 
2015-19

Gældende Klimahandlingsplan 
2012-14 skal revideres ift evt. nye 
målsætninger i Klimakommuneaftale 
og CO2-beregninger.

SeptemberSeptemberSeptemberSeptember ,,,,    ugeugeugeuge    37373737

OktoberOktoberOktoberOktober ,,,,    ugeugeugeuge    41414141

Planstrategi 2015 Godkende temaer og proces for 
udarbejdelse

NovemberNovemberNovemberNovember ,,,,    ugeugeugeuge    45454545

NovemberNovemberNovemberNovember ,,,,    ugeugeugeuge    48484848
Budgetopfølgning (BO 4), inkl. 
status byggesager
Takster Byggesagstakster

Øvrige sager der løber iØvrige sager der løber iØvrige sager der løber iØvrige sager der løber i     2014201420142014::::
(Eksempler på sager der forventes behandlet i løbet af 2014, men hvor udvalgsbehandling endnu ikke 
er planlagt)

Kulturhavn Gilleleje�

Plangrundlag for nyt centralt renseanlæg�

Salg af Pyramiden�

Søborg Sø�

Klokkerskoven 5�

Wewers�

Strand-åsen 6-8 (olieforurening)�

Nationalpark�

Tematillæg til Kommuneplan 2013-25 om landskab, landsbyer og kulturværdier�


