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FREDERIKSSUND KOMMUNE

udskrift
Økonomiudvalgets ekstraordinære møde
mandag den 15. marts 1999 kl. kl. 14,00
i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte
Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
Bodil Hare deltog i økonomiudvalgets møde.

Fraværende:
Mødet slut:

kl. 15,35.

In d h o ld s fo rte g n e ls e

Åbne del
Saq nr. 50

Havnegade/Østergade, udførelse af ledningsrenoveringer og anlæg
af sivegade

L u k k e t del

Sag nr. 51

Orienteringssag

Tillægsdagsorden:
Sag nr. 52 Byggemodning
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Sag nr. 50

Havnegade/Østergade, udførelse af ledningsrenoveringer
og anlæg af sivegade

Journal nr.:

05.01.02G01/4080

Sag fra:
Lovgrundlag:

Vejlovene samt love for de enkelte forsyninger.

Sagsfremstilling:

Som beslutningsgrundlag for gennemførelse af
sivegadeprojektet Havnegade/Østergade med tilhørende
ledningsrenoveringer har Teknisk Forvaltning ved Rambøll
A/S fået udarbejdet vedlagte forprojekt af marts 1999.
Forprojektet bearbejder forskellige alternative løsninger
omkring henholdsvis belægninger, afløbssystem og
vandledninger.
Rambøll anbefaler i forprojektet følgende løsningsmodeller i
hovedpunkter (detaljeret beskrivelse fremgår af forprojektet,
bilag 1):
Belæoninoer (Hovedforslaa)
Sivegadebelægning bestående af granit og klostersten.
Afløbssystem (Forslaa 2 )
Relining af eksisterende kloakledning i
Havnegade/Østergade.
Etablering af ny pumpestation med tilhørende sparebassin på
hjørnet af Havnegade/Færgevej.
Etablering af drænpumpestation på hjørnet af
Blødevej/Vænget.
Vandledninaer (Forslaa 2 )
Fremføring af én ny vandledning i Havnegade/Østergade for
erstatning af to eksisterende ledninger.
Etablering af ny hovedvandledning fra Ådalsværket frem til
havneområdet.

De budgetterede udgifter, som de fremgår af de i forprojektet
anbefalede løsningsmodeller er opstillet på vedlagte bilag 2.
Den samlede budgetterede udgift lyder her på kr. 45.665.000.
I dette beløb er medtaget en renovering af Torvet.
På vedlagte bilag 3 er budgettet justeret ved at udtage
hovedparten af den foreslåede vandledning til Ådalsværket,
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idet eventuel etablering kan udskydes til år 2000 i forbindelse
med den videre havneudbygning.
Alternative løsningsmuligheder undersøges i
detajlprojekteringen.
På samme bilag er budgettallene for anlægsudgifter,
uforudsete udgifter, detajlprojektering og projekteringsledelse
fordelt på hovedposterne Sivegade, Vand, Kloak og
Fjernvarme.
Det samlede budgetbeløb udgør efter ovennævnte reduktion
kr. 43.790.000.
1forbindelse med salg af varmeforsyningen kan beløbet for
etablering af fjernvarmeledningen endvidere udtages, idet
dette afholdes af NESA.
Det samlede budgetbeløb udgør således kr. 40.375.000.
Bevilling:

På investeringsoversigten er der afsat følgende beløb til
udgifter:
Proiekt / År / Beløb
Sivegade / 2001 / 8.000.000 kr
Østkajen, vand /1 9 9 9 / 310.000 kr
Østkajen, vand / 2000 / 310.000 kr
Østkajen, spildevand /1 9 9 9 / 7.545.000 kr
Østkajen, spildevand / 2000 / 7.605.000 kr
Der er ikke afsat beløb til renovering af vand- og
spildevandsledninger i Havnegade/Østergade.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Alle udgifter er budgetoverslag.

Bilag:

1. Sivegadeprojekt - Østergade/Havnegade, Forprojekt af
marts 1999.
2. Budgetopstilling fra forprojekt.
3. Budgetopstilling, korrigeret

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler:
at forprojektet godkendes med de korrektioner vedrørende
vandforsyningen som er anført i sagsfremstillingen,
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
anlæg af sivegade på kr. 16.455.000 finansieret af det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr.
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8.000.000 i 2001 som fremrykkes til 1999 samt med kr.
8.455.000 af kassebeholdningen,
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
vandforsyningsarbejder på kr. 2.000.000 finansieret af det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 310.000
i 1999 og kr. 310.000 i 2000 som fremrykkes til 1999 samt
med kr. 1.380.000 af kassebeholdningen og tilskrevet
vandforsyningens gældsafvikling,
at de resterende vandforsyningsarbejder kalkuleret til kr.
580.000 finansieres af det på driftsbudgettet afsatte beløb til
hoved- og stikledninger på konto 10400436 på i alt kr.
1.488.000 og
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
kloakforsyningsarbejder på kr. 21.340.000 finansieret af det
på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr.
7.545.000 i 1999 og kr. 7.605.000 i 2000 som fremrykkes til
1999 samt med kr. 6.190.000 af kassebeholdningen og
tilskrevet kloakforsyningens gældsafvikling.
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 15. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling vil foreligge på mødet.
Teknisk udvalgs indstilling af 15. marts 1999 blev omdelt til
økonomiudvalgets medlemmer.
Teknisk udvalgs indstilling:
Teknisk udvalg anbefaler,
at forprojektet godkendes med de korrektioner vedrørende
vandforsyningen som er anført i sagsfremstillingen,
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
anlæg af sivegade på kr. 16.455.000 finansieret af det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr.
8.000.000 i 2001 som fremrykkes til 1999 samt med kr.
8.455.000 af kassebeholdningen,
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
vandforsyningsarbejder på kr. 2.580.000 finansieret af det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 310.000
i 1999 og kr. 310.000 i 2000 som fremrykkes til 1999 samt
med kr. 1.960.000 af kassebeholdningen og tilskrevet
vandforsyningens gældsafvikling, og
at der ydes en anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med
kloakforsyningsarbejder på kr. 21.340.000 finansieret af det
på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr.
7.545.000 i 1999 og kr. 7.605.000 i 2000 som fremrykkes til
1999 samt med kr. 6.190.000 af kassebeholdningen og
tilskrevet kloakforsyningens gældsafvikling.
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Økonomiudvalget anbefaler teknisk udvalgs indstilling, hvor 3
medlemmer, Knud B. Christoffersen (A), Finn Vester (A) og
Ole Søegaard (V) tager forbehold for renovering af Torvet.
Grethe Olsen (F) stemmer imod renovering af Torvet.

