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Sag nr. 192
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 192

Korshøi - nedlæggelse af holdebane
J.nr. 05.01G01/1815
I forbindelse med forhandlinger om salg af arealer ved Korshøj er der fra købernes si
de udtrykt ønske om, at den planlagte holdebane/kantparkering på Korshøjs nordside
udelades. Det er fremført, at parkering af lastvognstog foran forretninger/udstillinger
ville være generende.
Holdebanen blev medtaget i projekt, for at tilgodese et behov for p-pladser for specielt
lastvogne, som parkeres i boligområder, og for transportkøretøjer til området iøvrigt.
Holdebanen er ikke beskrevet i lokalplan 52, som er gældende for området, og den
kan derfor udelades uden videre.
Indstilling: Henstilles

TU's beslutning:
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Sag nr. 193
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 193

Opgravninasreaulativ
J.nr. 05.12.00P24
I brev af 10. juni 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet til at
nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et standardregulativ for
opgravninger i veje.
Regulativet foreligger nu, og det indstilles at dette regulativ optages som værende
gældende opgravningsregulativ i Frederikssund kommune, som erstatning for det
hidtil gældende "Opgravningsregulativ for Frederikssund kommune af 13. marts
1985".
Det væsentlige ved dette er, at selve regulativet ikke detaljeret beskæftiger sig med
anlægsarbejdet, men henviser til gældende normer og lovgivning.
Der gøres opmærksom på, at det juridisk vil være det nye regulativ, der i fremtiden vil
lægges til grund for afgørelser af eventuelle retslige tvister.
Det indstilles, at sagen fremsendes til byrådets godkendelse med indstilling om,
at
at

det nye standardregulativ dateret februar 1995 godkendes,
opgravningsregulativ for Frederikssund kommune af 13. marts 1985 annul
leres.

Bilag: Standardregulativ af februar 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 194
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 194

Østersvej - Optagelse som offentlig vej
J.nr. 05.01.G01 f H L 'h o
På udvalgets "markvandring" blev foreslået at Østersvej skulle optages som offentlig
vej, idet vejen bl.a. er adgang til Strandparken.
Der forelægges plan med forslag til omfanget af den offentlige vejs udstrækning.
Det indstilles, at det indstilles til Byrådets godkendelse, at vejen optages som offentlig
vej.

Bilag: Oversigtsplan.

TU's beslutning:

Sag nr. 195
TU-møde den 31 oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 195

Lundeqaards grusgrav
Ansøgning om tilladelse til motorcross-bane
J.nr. 09.11G01/2480
Den 18. august 1995 ansøgte Klub Nord teknisk forvaltning om tilladelse til at benytte
Lundegaards grusgrav til lettere motorcross brug.
Grusgraven er beliggende på Ådalens kildepladszone. Grundvandet under grusgra
ven er udelukkende overlejret med grus. En overlejring med grus giver en meget dår
lig beskyttelse af grundvandet.
Spild af olie, kølervæske og benzin vil i et område som dette sive direkte ned og for
urene grundvandet.
Det er indstillet til plan- og miljøudvalgets møde den 31. oktober 1995, at der ikke
meddeles tilladelse til placering af en motorcrossbane i Lundegaards grusgrav.
Det kan oplyses, at der efter telefonisk henvendelse til ejeren af Ryegårds grusgrav er
positiv indstilling til at søge tilladelse til at anlægge motorcrossbane i Ryegårds grus
grav.
Det indstilles, at ansøgeren foreslås at rette henvendelse til Ryegårds grusgrav

TU's beslutning:

Sag nr. 196
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 196

Værkernes udflytning
J.nr. 00.15.01.G01/2362
Der redegøres for planer, økonomi og tidsplan for iværksættelse af planlagte aktivite
ter på Islebjerggård i forbindelse med værkernes udflytning og ændringer på forvalt
ningens organisation.

TU's beslutning:
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Sag nr. 197
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr 197

Affalds- og qenbruqscentret Ørnesten
J.nr. 07.04G01/1468
Der forelægges statusnotat af 20. oktober 1995.
Der beskrives de oprindelige forudsætninger, der blev lagt til grund for pladsens
etablering, de nuværende forhold og forslag til ændringer.
Det indstilles, at notatet tages til efterretning, og at forvaltningerne med udgangspunkt
heri kan drøfte forslag til etablering af samarbejde mellem genbrugsgården og Ørne
sten.

Bilag: Notat af 20. oktober 1995

TU's beslutning:
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Sag nr. 198
TU-møde den 31. oktober 1995
FL/mh

Sag nr. 198

AFAV l/S bestyrelsesmøde
J.nr. 07.04G01/1894/95
Til orientering forelægges referat fra bestyrelsesmødet på AFAV l/S den 29. septem
ber 1995.
Det forventes at kommunens repræsentant orienterer fra mødet.
Indstilling: Henstilles.

Bilag: Referat.

TU's beslutning:

Sag nr. 199
TU-møde den 31. oktober 1995
FL/mh

Sag nr. 199

Udbud og licitationer
Redegørelse for gennemførte udbud og afholdt licitation
J.nr. 07.01.00G01/2444
På teknisk udvalgs møde den 10. oktober 1995 blev orienteret om licitation for dagre
novationskørsel og renovationsstativers indkøb.
Der blev rejst spørgsmål om det hidtidige sagsforløb.
Der forelægges oversigt over sagsforløb.
Det skal bemærkes, at der ikke er gennemført en direkte udvalgsbehandling af proce
duren for gennemførelsen af nævnte licitation.
Indstilling: Henstilles.

Bilag: Oversigt og sagsforløb dateret den 25. oktober 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 200
TU-møde den 31. oktober 1995
BH/mh

Sag nr. 200

Fastsættelse af gebyr for den kommunale rottebekæmpelse.
J.nr. 09.13.01P21/1918
Byrådet tiltrådte den 10. maj 1995 teknisk udvalgs indstilling om, at ordningen brugerfinansieres fra den 1. januar 1996.
Ifølge Miljøministeriet bekendtgørelse nr.651 af 4.8.93 pålægges gebyret samtlige
faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.
Byrådet fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser for gebyrets stør
relse. ebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.
Den samlede ejendomsværdi af faste ejendomme, beliggende i FÆlerikssund Kom
mune er 7.064.566.900 kr. Den årlige udgift er i 1996 budgetteret til 116.160 kr.
Gebyret er på dette grundlag beregnet til 0,0165%o af ejendomsværdien. Eksempelvis
vil gebyret for en ejendomsværdi på 1mill. kr. derfor udgøre 16,5 kr. årligt.
Økonomisk afdeling har ved sagens behandling i Økonomiudvalget anbefalet, at der
hertil lægges 10% i administrationsgebyr. Der er ikke taget stilling til dette i Byrådets
beslutning.
Forvaltningen indstiller, at teknisk udvalg overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler at
gebyret i 1996 fastsættes til 0,018,incl. administrationsgebyr.

TU's beslutning:

Sag nr. 201
TU-møde den 31. oktober 1995
BH/mh

Sag nr 201

Hyrevoqnskørsel - Fastsættelse af takster
J.nr. 22.11029
Frederikssund Taxa ansøger om takstforhøjelse på dagtakst I og III på kr. 5,- (fra kr
15,-til kr. 20,-).
Betaling for ventetid ansøges forhøjet med kr. 10,- (fra kr. 250,- til kr. 260,- pr. time)
Det indstilles, at de ønskede takstændringer godkendes til ikrafttræden den 20. no
vember 1995 eller når taksametrene er omstillet.

TU's beslutning:

Sag nr. 202
TU-møde den 31. oktober 1995
LBS/mh

Sag nr. 202

Mødeplan 1996
J.nr. 00.01A14
Der forelægges mødeplan for udvalgets møder i 1996.
Af hensyn til tilpasningen til økonomiudvalgets møder er møderne rykket til en uge
tidligere end i 1995.
Det indstilles, at planen godkendes.

Bilag: Mødeplan af 10. oktober 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 203
TU-møde den 31. oktober 1995
BH/mh

Sag nr. 203

Torvedage
J.nr. 05.14.05G01/1286
I forbindelse med julen 1995 har Stadeholderforeningen ved Jens Mørck Petersen
anmodet om ekstra torvedage den 21. og 22. december fra kl. 9.00 til kl. 16.00, samt
udvidelse af handelstiden lørdag den 23. december fra kl. 13.00 til 16.00.
Ansøgningen er fremsendt til Handelsstandsforeningen til udtalelse.
Da svar ikke er modtaget ved dagsordens udsendelse, forventes dette fremlagt på
mødet.
Sagen forelægges uden indstilling.

TU's beslutning:

Sag nr. 204
TU-møde den 31. oktober 1995

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 171 til pkt. 197

Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Sag nr. 204

Sag nr. 205
TU-møde den 31. oktober 1995

Sag nr. 205

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning
bemærkninger forespørgsler m v
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Sag nr. 206
TU'møde den 31. oktober 1995

Eventuelt

Sag nr. 206

