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Omhandlende:

1986
10.

Budget 1985
J.nr. 00.01002
a. Der forelægges oversigt pr. 31.12.85

adr. f o .

for igangværende anlægsarbejder.
b. Der forelægges regnskabsrapport for
driftsudgifter pr. 31.12.85.
./.

Bilag: Oversigt og rapport af 31.12.85.

11.

Driftsbudget og investeringsoversigt
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for 1986.
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J.nr. 00.01002
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Revision af budgetter for 1986. Det
vedtagne budget og investeringsover

fø&ufø cf.

:

sigt er udleveret på mødet den 15.1.86

/U-ccxt

og bedes medbragt til mødet.
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Der gøres opmærksom på, at der i inve
steringsoversigten ikke er afsat rå
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dighedsbeløb til:
- anlæg af cykel- og gangsti på Heimdalsvej mellem teknisk forvaltning

Af /

L

f

r

0

.

og påtænkt institution vest herfor,
ca kr. 480.000.
11.

- ombygning af Tværstræde for tra-

fort-

fik i begge retninger, anlægsud

sat

gift ca kr. 200.000.
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- arealerhvervelser til forlængel
se af servicegade i Bløden, ialt
ca 4.000 m2 , anslået udgift kr.
500.000.
Der bør tages stilling til hvorvidt
nævnte udgifter skal indarbejdes i
investeringsoversigt eller om der
senere skal søges tillægsbevillinger.
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Stianlæg i Græse Ådal.
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J.nr. 05.04.01G01
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På anlægsoversigten for 1985 er

^ <5>V«s-y <$

under konto 236070, sti fra Engbæk
bro til Amtssygehuset et resteren
de rådighedsbeløb (anslået) på kr.

//r£ 4*’4 c 4.****

267.000.
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Rådighedsbeløbet omfatter udgift
4 4

stt' y&<3.
til færdiggørelse af stier i Græse
Ådal på strækningen fra Engbæk bro
over engen til Græse Strandvej med
tilslutning til sti til Græse Bak-
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keby og sti fra Højvang til amts
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sygehuset .
Arbejder er ikke udført i 1985 på
grund af at den endelige placering
af stierne ikke har været fastlagt.
Da arbejdet med fordel kan udføres
i vintermånederne af hensyn til be
skæftigelse af vejvæsenets mandskab,
indstilles at arbejdet påbegyndes og
at resterende rådighedsbeløb ansøges
overført til 1986.

13.

Vejvæsenet - værksted.
J.nr. 82.06:05.08G01
Vejvæsenets værksted er ikke hensigts
mæssigt indrettet, og benyttelsen af
dette som mekanikerværksted sker med
dispensation fra arbejdstilsynet.
For indretning af nyt værksted er der
i 1985 afsat rådighedsbeløb på kr.
500.000 og kr. 700.000 i 1986.
Der vil på mødet blive redegjort for
de planer som er udarbejdet for ænd
ringer og evt. tilbygning på Islebjerggård.
Det indstilles at rådighedsbeløb for
1985 overføres til 1986, samt at de
tailprojektering af nyt værksted ud
arbejdes snarest med henblik på ar
bejdernes gennemførelse i 1986.
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Sag nr

Omhandlende:

14.

Torvet
J.nr. 05.06G01
I forbindelse med rådhusbyggeriet er
udarbejdet skitseprojekt for anlæg af
fortov og p-pladser på Torvet, samt
regulering af eksisterende anlæg.
Anlægsudgiften anslås til kr. 260.000
incl. moms.
Det indstilles at skitseprojekt god
kendes, og at arbejdets udførelse på
begyndes umiddelbart, idet det fore
slås at anlægsgartnerentreprisen på
rådhusbyggeriet udvides til også at
omfatte nævnte anlæg.

14.
fort
sat

Entreprisen foreslås afregnet efter
enhedspriser indhentet ved licitati
on i november 1985 på tilsvarende ar
bejder.
Endvidere indstilles at der ansøges
om anlægsbevilling på kr. 260.000,
samt om bemyndigelse til at forestå
anlægsarbejdets gennemførelse.
Anlægsudgiften foreslås finansieret
over kassebeholdningen med henvisning
til at der ved 11 stk. afsluttede an
lægsregnskaber samlet er opgjort en
merindtægt på kr. 576.264 og en mer
udgift på kr. 137.116.

15.

Anlægsregnskaber.

a.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051043 Kloak Ny Østergade/Bakkestrædet.
J.nr. 06.01.01.03G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

450.000,00

Afholdte udgifter

338.804,92 ~

Mindreudgift

111.195,08

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften reguleres over kasse
beholdningen

/"

Sag nr.

Omhandlende:

Afsluttet anlægsregnskab vedr. anlægsar
bejde 051060 Kloakering Frederiksborggade.
J.nr. 05.01G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

15b.
fort
sat

indt.

Saml.anl.bev.

518.000,00

0,00

Afh. udg./indt.

552.280,45

60.375,00

Merudg./merind.

_34^280^45____ 22x2Z2x22_

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes

at

merindtægten reguleres over kasse
beholdningen og

at

merudgiften på kr. 34.230,45 gives
som tillægsbevilling.

Tillægsbevilling indstilles afholdt af
kassebeholdningen.

c.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051059 Afvanding af hovedlandevej 141.
J.nr. 05.01.20G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.
Saml.anl.bev.
Afh. udg./ind.
Mindreudg./
merindt.

625.000,00
611.032,04

indt.
200.000,00
200.000,00

_Z3^967^96__________2x22

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften reguleres over kasse
beholdningen.

d.

Afsluttet regnskab vedr, anlægsarbejde:
051066 Kloak "Håndværkerby" Holmensvej.
J.nr. 13.06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

indt.

Saml.anl.bev.

320.000,00

691.702,00

Afh. udg/indt.

226.246,25

691.702,00

Mindreudg.

_22xZ22xZ2__________ 2x22

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften reguleres over kasse
beholdningen.

Omhandlende:

Sag nr.

1986
15e.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde

;

051052 Renovering af kloak nordlige by
del .
J.nr. 06.01.01.01G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

275.000,00

Afholdte udgifter

286.684,10

Merudgift

_11_i684x 10_

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

merudgiften på kr. 11.684,10 gives
som tillægsbevilling.

Tillægsbevilling indstilles afholdt af
kassebeholdningen.

f.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
237086 Olieudskillere på regnvandsudløb
til Græse Å og Sil^ebro Å.
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

400.000,00

Afholdte udgifter

431.080,88

Merudgift

_31_-080^88

Det indstilles:
at anlægsregnskabet godkendes og
at merudgiften på kr. 31.080,88 gives som
tillægsbevilling.
Tillægsbevilling indstilles afholdt af
kassebeholdningen.

J.nr. 06.01.01G01

Omhandlende:

Sag nr.

1986
15g.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051045 Kloakering Fjordskrænten.
J.nr. 06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

indt.

Saml.anl.bev.

540.000,00

0,00

Afh. udg./ind.

527.512,28

330.372,00

12.487,72

330.372,00

Mindreudg./
merindt.
Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften/merindtægten reguleres
over kassebeholdningen.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051064 Kloak Græse Bakkeby, SDS 28
parceller.
J.nr. 13.06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

indt.

Saml.anl.bev.

500.000,00

800.000,00

Afh. udg./ind.

362.204,44

490.443,84

mindreudg./
mindreindt.

137.795,56

309.556,16

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften/indtægten reguleres
over kassebeholdningen.

Omhandlende:
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Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051098 Kloakering af Byhøjen.
J.nr. 13.06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

indt.

Saml.anl.bev.

550.000,00

550.000,00

Afh. Udg./ind.

440.626,82

1045.074,00

Mindreudg./
merindt.

Z22.l2Z2.i -!:®___

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

mindreudgiften/merindtægten reguleres
over kassebeholdningen.

j.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
232081 Frederiksborggade.
J.nr. 05.01G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

5.630.000,00

Afholdte udgifter

6.004,316,73

Merudgift

_2Z2-i2i§.iZ2_

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes,

at

merudgiften på kr. 374.316,73 gives
som tillægsbevilling og

at

tillægsbevilling afholdes af kassebe
holdningen.

Omhandlende:
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Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
237092/237094 Cykelsti langs Kocksvej.
J.nr. 05.04.02G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

650.000,00

Afholdte udgifter

814.327,88

Merudgift
Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes,

at

merudgiften på kr. 164.327,88 gives
som tillægsbevilling og

at

tillægsbevilling afholdes af kassebe
holdningen.

16.

Kontrolleret Losseplads.
J.nr. 07.03.02G01
På udvalgets møde den 15.1.1986 blev ved
taget at Hovedstadsrådets skrivelse mod
taget den 30.12.85 skulle forelægges på
udvalgets næste møde. I nævnte skrivelse
anmoder Hovedstadsrådet om, at eventuelle
bemærkninger til forslag til specialtil
læg 1985 til regionplanen "Retningslinier
for lokalisering af lossepladser", frem
sendes til Hovedstadsrådet inden 1.3.86.
Opmærksomheden henledes på specialtillæg
gets side 47-48, hvoraf tidsfølgeplan for
godkendelse m.v. fremgår. Det fremgår ik
ke af planen, at der bør afsættes en peri
ode til tilvejebringelse af aftaler for
fælleskommunalt anlæg.

(/(jf

Det indstilles at specialtillægget til
trædes, og at Hovedstadsrådet opfordres
til at søge de beskrevne løsninger af nye
lossepladslokaliteter fremmet mest muligt.
16.
fort
sat

____
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Endvidere indstilles at det foreslås
Hovedstadsrådet at overveje, selv at
etablere og drive regionale kontrolle
rede lossepladser.
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Omhandlende:

Kontrolleret losseplads Østersvej.

a c/ /z7

J.nr. 07.03.02G01
På udvalgets møde den 15.1.1986 blev ved
taget at genoptage spørgsmål om eventuel
etablering af kontrolleret losseplads på
Østersvej. Sagen blev tilbageholdt ved
byrådets møde den 14.1.1986.
Udvalget for faste ejendomme har på møde
den 16.12.1985 under behandling af lokal
planforslag for området vedtaget, at det
bør fremgå af forslag til besvarelse af
indkomne bemærkninger til lokalplanfor
slaget, at man har opgivet planen om ind
retning af kontrolleret losseplads pa
Østersvej.
Bilag: Oversigt over indsigelser og be
mærkninger til lokalplanforslag
af 15.12.1985.

Genbrugsanlæg.
J.nr. 09.06G01
De sammensluttede vognmænd, DSV, fremsen
der ved skr. af 28.1.1986 beskrivelse af
"DSV anlægsteknik og miljøs genbrugsprojekt".
Det indstilles at den fremsendte beskri
velse tages til efterretning, og at for
valtningen indhenter supplerende oplysning
for senere forelæggelse for udvalget.
Bilag: Skrivelse af 28.1.1986.

Kursustilbud

a A

/9
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Fra Den kommunale Højskole foreligger
tilbud om kursus
a. "Teknik- og miljøområdet - kommunal
bestyrelsesmedlemmer" .
b. "Mødeledelse - Folkevalgte".
c. "Økonomiudvalg - kommunalbestyrelsesmedlemmer".
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Sag nr.

20.

Omhandlende:

Sager afgjort af formand og
forvaltning.
Der forelægges oversigt.

./.

21.

Bilag: Oversigt.

Eventuelt.

