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22.

Odinsvej.
J.nr. O5.01G01
På teknisk udvalgs møde den 18.

S & O tlf

december 1985 blev vedtaget at
udsætte sag om arealerhvervelser
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opzø& éo*,

ved Odinsvej for vurdering af
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muligheder for en udvidelse af
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Odinsvej mod vest, mellem Thorsvej
og Kong Skjoldsvej.
Det indstilles, at der ikke ændres
på de eksisterende forhold og at
arealer søges erhvervet som for
handlet med lodsejere.
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23.

Kocksvej/Ny Østergade .
J.nr. 05.01G01
Der forelægges forslag til ændring
af afstribning med videre i krydset
Kocksvej/Ny Østergade, samt til
markering af cykelbaner på Ny Øster
gade .
Det indstilles, at afstribning ændres
og at der markeres cykelbaner på
Ny Østergade.
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24.

Informationstavler.
J.nr. 05.14.07G01•
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Der forelægges overslag og
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forslag til opstilling af
informationstavler.

^
d iA -cx ,

Sag nr.

25.

Omhandlende
Torvet - Taxa1s holdeplads.
J.nr. 05.06G01
Taxa's holdeplads på Torvet er

/ p y-

placeret ud for ejendommen

d

Torvet 1, og optager 6 stk.

^

u cø f

—

p-pladser. Det er konstateret,
at der max. holder tre vogne.
Der forelægges forslag til at
Taxa's holdeplads flyttes til
-s
Østergade ud for fema, ved at
der her reserveres tre stk. ppladser til formålet.
Ændringen medfører, at der fri
gøres tre p-pladser på Torvet.
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Landevej 522, forlægning vest om
St. Rørbæk.
J.nr. 05.01.21Gol
Frederiksborg amtsråds tekniske
forvaltning fremsender ved skrivelse
af 8. januar 198& detailprojekt for
ovennævnte forlægning, idet der
anmodes om en udtalelse, i henhold
til vejlovens § 16 og § 22.
Projektet forelægges,og forvaltningens
forslag til bemærkninger vil blive
fremlagt på mødet.
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27.

Forslag til Lokalplan nr. 35.
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J.nr. 01.02 P16/35
På møde den 5. februar 1986, i
udvalget for faste ejendomme, blev
indstillet til byrådet, at forslaget

C sy(c< rfrf& ~ ^ c r / —

godkendes til fremlæggelse.
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Forslaget forelægges for eventuelle
bemærkninger om trafikforhold og
orientering om erhvervelse af vej
areal m.v.
Bilag: Forslag til Lokalplan nr. 35.

28.

Stianlæg ved Asgård.
J.nr. 05.01G01
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Der redegøres og orienteres om
stianlæg og stitilslutninger ved
Asgård/Heimdalsvej.
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29.

Omhandlende:
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Åg_ade - Pølsevogn.

^
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J.nr. 05.14.03G01
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Ejeren af pølsevognen i Ågade,

/
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_

ansøger om tilladelse til at op
stille en større grillkiosk i
stedet for eksisterende pølsevogn.

r

Kiosken er på ca. 40 m2 og er
placeret på vejareal, hvorfor vej
bestyrelsens tilladelse skal indhentes.
Indstilling: Henstilles
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Græse Bakkeby - byggemodning.
J.nr. 13.06. 00G01
Der forelægges skitseprojekt og over
slag for gennemførelse af spilde- og
regnvandsanlæg på Fjordskrænten i
Græse Bakkeby.
Anlægsudgiften andrager kr. 625.000,heraf kr. 370.000,- (excl. moms) til
udførelse af afskærende ledning i
Græse Strandvej.
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Vejadgang til påtænkt udstykning.
J.nr. 01.04G01
På møde den 5. februar 1986, i udvalget

/**ccø(
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for faste ejendomme, forelå sag vedrørende

UiøCtTi

udstykning således:
Landinspektør
tømrermester

J f-r é>25", o w 0~iCr~r h u td o

ansøger for
om tilladelse

til at udstykke matr.nr. 14- Frederikssund
markjorder.
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Matriklen ligger ved hovedlandevej nr. 14É
og Kronprins Frederiks bro.
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Området er på kommuneplanens kort over ram
mer for lokalplanlægningen angivet som et
område, der skal friholdes for bebyggelse.
Forvaltningen har undersøgt forholdene
over vejadgang til parcellen og oplyser
følgende:
Den anlagte parallelvej (private
fællesvej) til hovedlandevej 14|
t
fra Færgevej mod vest til matr.nr. 14er udført i 1984 som en nødløsning for at
undgå, at matr.nr. 14— tilsluttes hoved
landevejen.
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Forudsætningerne for denne løsning var og

31.
fortsat
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er, at der er tale om et begrænset antal
ejendomme, at antallet ikke forøges, og
at anden vejadgang ikke kan etableres.
Ifølge loven om private veje § 29 skal
vejmyndighedens ( Frederikssund kommune)
tilladelse indhentes ved etablering af ad
gang til anlagte private fællesveje.
Indstilling:

Udstykning nægtes med baggrund

i § 29 i lov om private fællesveje.
Det vurderes som planlægningsmæssigt for
kert at tilføre den eksisterende fællesvej
flere ejendomme ud fra en vurdering af
vejens tilslutning i krydset Færgevej/
hovedlandevejen.

'32.

A F A V

I/S.

J.nr. 07.04.01G01
Der forelægges referat af bestyrelsesmøde
på AFAV I/S afholdt den 31. januar 1986.
Det indstilles, at referat tages til efter
retning .
./•

33.

Bilag: Referat af 3. februar 1906.

AFAV

I/S

-

Overenskomst

J. nr. 07.03.01G01
AFAV I/S anmoder med skrivelse
17. februar 1986 om

af

møde med udvalgs

formanden ,for drøftelse af forslag til
overenskomst mellem AFAV I/S og trederikssund kommune om varmesalg.

1 .

Mødet afholdes den 24. februar 1906 og
der refereres fra dette møde.
Bilag: Udkast til varmesalgsoverenskomst
af 15. januar 1986.
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Spildevandsledning - Marbækvej.

34.

J.nr. 06.01 01. 08AG01
På teknisk udvalgs møde den 18. december
1985 forelå ovennævnte sag således:
På teknisk udvalgs møde den 20.11.85
blev vedtaget at udsætte sag om er
statningsspørgsmål i forbindelse med
renovering af spildevandsledningen.
Økonomiudvalget har i forbindelse
med behandling af ansøgning om an

tc c c C c i^

lægsbevilling vedtaget, at der skal
rejses erstatningssag overfor skade
volderen.
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1986
34.

I forbindelse med tilsvarende sag i

fort

1981 blev indgået aftale med skade

sat

volderen om, at denne afholdte andel
af udgift i forhold til ledningens
alder og levetid.
Såfremt de samme forudsætninger læg
ges til grund, vil dette medføre, at
erstatningskravet til skadevolderen
vil andrage 2/5 af anlægsudgiften eller
kr. 112.784,- + moms.
Det indstilles, at erstatningskravet
forelægges skadevolderen

Det vedtoges på nævnte møde at
tiltræde indstillingen, idet
problem i plastledning forår
saget af temperaturforhold forelæg
ges f.eks. teknologisk institut
for udtalelse herom.
Teknologisk instituts udtalelse fore
ligger ved skrivelse af 6. februar 1986.
Det indstilles, at nævnte skrivelse
tages til efterretning og at virksomheden
orienteres, samt at erstatningskravet
søges indbetalt.
./. Bilag:

Skrivelse af 6. februar 1986.

35.

Spildevandsplan - Snostrup renseanlæg.
J.nr. 09.07.G01
På teknisk udvalgs møde den 20. november
1985 blev vedtaget indstilling om at
revurdere del af § 21- spildevandsplan,
samt at anmode Hovedstadsrådet om ud
sættelse af den videre behandling af den
reviderede plan.
Udsættelsen er tiltrådt ved Hovedstadsrådets
skrivelse af 4. december 1985, således at der
inden 1. april forventes fremsendt ændret for
slag.
Forslag til ændret plan for nedlæggelse af
Snostrup renseanlæg forelægges.
Forslaget omfatter en separering af Snostrup
og St. Rørbæk, således at spildevand tilledes
centralrenseanlægget via pumpestationer og
regnvand tilledes fortsat Ålebækrenden.
Anlægsudgiften er anslået til ca. kr. 6.000.000,
som kan fordeles over en anlægsperiode på tre år.
Det indstilles, at forslaget tiltrædes og forelæg
ges Hovedstadsrådets forvaltning før fremsendelse
til byrådets tiltrædelse.
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Bilag: Notat af 20. februar 1986
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36.

Topsøe/Topsil - Spildevandsafledning.
J.nr. 09.07G01
På teknisk udvalgs møde den 21. august
1985 blev tiltrådt indstilling om at
forvaltningen skulle optage forhandling
med nævnte virksomheder med henblik på
disses tilslutning til det offentlige
spildevandssystem.
På samme møde forelå rapport af 8. august
1985 fra Kruger, om evt. konsekvenser for
renseanlægsfunktionen, såfremt nævnte til
slutning etableres.
Rapporten konkluderer at der ikke findes
risiko for forstyrrelser på renseanlægget,
såfremt visse krav stilles til tilledningen
af virksomhedernes spildevand. Nævnte krav er
indarbejdet i forslag til overenskomst om
tilslutning.
Overenskomsten er tiltrådt af virksomhederne.
Det indstilles, at overenskomsten tiltrædes
og oversendes til byrådets godkendelse under
forudsætning af, at udvalget for faste ejen
domme tiltræder forslag til kap. 4 godkendelse med efterfølgende godkendelse
i byrådet og bekendtgørelse heraf.
Endvidere indstilles, at Hovedstadsrådet
orienteres og at der udarbejdes forslag
til tillæg til revision af § 21 - spilde
vandsplan i overensstemmelse med overenskomst.

./.

Bilag: Kopi af overenskomst.

ad tø

Sag nr.

Omhandlende:

1986
37.

Sager afgjort af formand
og forvaltning.
Der forelægges oversigt.
Bilag: Oversigt.

38.

Eventuelt.
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