Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den

19. marts 1986 kl. 9*^

på Islebjerggård, Heimdalsvej 6.
med følgende

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Omhandlende:

Vedtagelse:

1986
39.

Spildevandsledning Marbækvej.
J.nr. 06.01.01.08AG01
På teknisk udvalgs møde den 26.2.86
blev sag vedrørende spildevandsled
ning i Marbækvej udsat for forvalt
ningens indhentning af oplysninger
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tuts rapport af 6.2.1986 om varede
klaration for polyestermateriale
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samt foretagne temperaturmålinger.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
40.

fy
Kontrolleret losseplads på Østersvej.
J. nr. o7.o3.o2Gol
I forbindelse med byrådets ansøgning til
hovedstadsrådet om tilladelse i medfør
af miljøbeskyttelseslovens kap. 4 og § 35
til etablering af en kontrolleret losse
plads på Østersvej blev der den 11. marts
1985 afholdt et teknikermøde i hovedstads
rådet for drøftelse af det fremsendte pro
jekt.
I mødet deltog repræsentanter fra hoved
stadsrådet, hovedstadsrådets rådgivere
Cowi-Consult, byrådets rådgivere Rambøll
og Hannemann og forvaltningen.
Konklusionen på mødet blev, at hovedstads
rådet, efter en økonomisk vurdering udført
af Rambøll og Hannemann,vil afgøre, hvor
vidt der skal etableres én eller to mem
braner under lossepladsen for opsamling af
percolat, samt omfanget af de nødvendige
kontrol- og afværgeforanstaltninger.
Hovedstadsrådet vil meddele sin tilladelse
til det ansøgte på rådets møde den 17. april.
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Indstilling:
Det oplyste tages til efterretning.

“fy

Forvaltningens repræsentant forespurgte rå
dets repræsentant om hvilke krav der vil
blive stillet til etablering og drift af en
fyldplads for uforurenet bygningsaffald.
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Sag nr.

\

Omhandlende:

1986
40

Rådets repræsentant oplyste, at der ved en

fort

sådan plads' etablering på Østersvej alene

sat

vil blive stillet krav til affaldets sam
mensætning samt til kontrol af, at denne
sammensætning overholdes.
Det vil således være væsentligt billigere
at deponere bygningsaffald på fyldplads end
på kontrolleret losseplads.
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Indstilling:
Rambøll og Hannemann anmodes om at fremkomme med projektforslag til hovedstadsrådets
godkendelse af en fyldplads for uforurenet
bygningsaffald på Østersvej.
Ansøgningen om en kontrolleret losseplads
opretholdes.

41.

Affaldsbortskaffelse.
J.nr. 07.04.01G01
Foranlediget af anmeldelse fra formanden
har repræsentanter fra forvaltningen den
13. ds. konstateret, at der i Ryegårds
Grusgrav, Hørupvej 2, tilhørende
er etableret en omlastesta
tion for affald.
Omlastestationen er etableret af vogn
mand
Pladsen er etableret uden sikring af
grundvandet og uden sikring mod papir- og
plastflugt.
Ejendomsudvalget vil den 26. ds. vurdere
disse forhold.
Vognmand

oplyser, at omlasteplad-

sen er nødvendig for affaldsbortskaffelsen
i Frederikssund kommune, idet affaldet til-
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
41

køres en kontrolleret losseplads i

fort

Sorø. Såfremt omlastningen ikke fin

sat

der sted, vil udgiften til kørsel
blive så høj, at det er tvivlsomt,
hvorvidt affaldsproducenterne vil
benytte lovlige bortskaffelsesmeto
der.
Såfremt ejendomsudvalget nedlægger
forbud mod pladsens drift henstil
ler

derfor til teknisk ud

valg, at der med øjeblikkelig virk
ning stilles en anden plads til rå
dighed for vognmanden til omlastning.
erkendte
begge, at pladsen var indrettet ulov
ligt.
er indbudt til udvalgets nær
værende møde k l . 1 0 ^ for drøftelse
af de presserende omlastningsproble
mer.
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42.

Regnskab 1985
J.nr. 00.01002
Der forelægges foreløbigt regnskab for
1985, omfattende de driftskonti som
vedrører teknisk udvalgs administrati
onsområde .
Det indstilles at det foreløbige regn
skab godkendes og fremsendes til byrå
dets behandling.
Bilag: Foreløbigt regnskab pr. 26.2.86.

Sag nr.

Omhandlende:

1986
43.

Regnskab for afsluttede anlægsarbejder
a.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
051074 Kloakering fra Græse til Græse
Bakkeby.
J.nr. 06.01.01.11G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

kr.

66.000,00

Afholdte udg.

kr.

66.136,10

Merudgifter

136^10

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

merudgiften på kr. 136,10 gives
som tillægsbevilling.

b.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde
232092 Vej mellem Frejasvej/Heimdalsvej.
J.nr. 05.01G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

kr. 250.000,00

Afholdte udg.

kr. 306.299,82

Merudgift

kr.__56^299±82

Det indstilles:
at

anlægsregnskabet godkendes og

at

merudgiften på kr. 56.299,82 gives
som tillægsbevilling.
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Sag nr.

Omhandlende:
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44.

Overførsel af rådighedsbeløb
J.nr. 00.01002
Der forelægges oversigt af 3.3.1986
over uforbrugte rådighedsbeløb for regn
skabsåret 1985 omfattende igangværende
anlægsarbej der.
Det indstilles at oversigten godkendes,
og at der ansøges om at rådighedsbelø
bene overføres til regnskabsåret 1986.
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45.

Bilag: Oversigt af 3.3.1986.

Tværstræde,
J.nr. 05.01G01
På teknisk udvalgs møde den 18.12.1985
blev vedtaget at søge gennemført projekt
for ændring af Tværstræde for åbning for
trafik i begge retninger samt deraf føl
gende arealerhvervelse for hjørneafskæ
ring ved Kirkegade.
Der forelægges resultat af drøftelser
med lodsejeren om arealerhvervelse.

a - d dO
46.

Renovering af fjernvarmeledninger i
Kocksvej - Ny Østergade.
J.nr. 13.03G01
De kommunale Værker har i forbindelse med
renoveringsarbejder på fjernvarmenettet
planlagt udskiftning af ledninger i bl.a.
Kocksvej og Ny Østergade.
I den forbindelse er påtænkt at afspærre
Kocksvej mellem Lundevej og Ny Østergade
fra medio april til ultimo maj ialt ca
5 uger.
Der forelægges plan for afspærringer skilt
ning m.v.

do{

Sag nr.

Omhandlende:

1986
47.

Jernbanegade, gågade

ad ¥7.

J.nr. 05.01G01
På teknisk udvalgs møde den 16.10.1985
blev bl.a. vedtaget at udsætte spørgs
mål om fjernelse af bænk ud for Andels
banken.
Handelsstandsforeningen foreslår, at
C

bænk flyttes til vestsiden af gågaden.
Der orienteres om registrerede proble
mer m.v. i gågaden i sommeren 1985.
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48.

"Markvandring 1986"

acCtø?,

J.nr. 00.01A14
Der foreslås fastsat tidspunkt for af
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holdelse af "Markvandring".
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49.

Stationspladsen, A.C.Hansensvej.
J.nr. 05.01G01

67^6 fty ,
På teknisk udvalgs møde den 18.12.1985
forelå skitseprojekt for ændringer af
p-plads m.v.
Skitseprojektet blev godkendt og det

Idy

blev vedtaget at forespørge DSB og HT
om udgiftsfordeling.

^
p/UXt^sr “tj

Sagen forelægges, idet det er oplyst,
at HT og DSB ikke er sindet at indgå
i en betaling af
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andel af udgifter, i-

det der henvises til den forestående
stationsflytning.
Indstilling: Henstilles.
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Sag nr.

Omhandlende:
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50.
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Vejanlæg ved Frejasvej

AcAf

J.nr. 13.06.00G01
Arkitektfirmaet hus-design, Hillerød
fremsender med skrivelse af 10.3.1986
projekt for vejanlæg på byggeområde
mellem Frejasvej og Heimdalsvej.
Forvaltningens bemærkninger til projektet forventes fremlagt.

51.

Privat fællesvej Snerlevej - vejsyn.
J.nr. 05.01G01
Ejeren af ejendommen Snerlevej 6 an
moder med skrivelse af 18.2.1986 om
afholdelse af vejsyn.
Det indstilles at anmodning imøde
kommes i henhold til lov om private
fællesveje, samt at der fastsættes
tidspunkt for vejsynet.

52.

Vejadgang til påtænkt udstykning.
J.nr. 01.04G01
På udvalgets møde den 26.2.1986 fore
lå sag vedrørende forslag til udstykning af matr.nr. 14

som er beliggende

ved hovedlandevejen og Kronprins Fre
deriks bro.
Det blev vedtaget at nægte udstykning
med baggrund i § 29 i lov om private
fællesveje.
Tømrermester

har den

17.3.1986 møde med formanden for drøf
telse af udvalgets beslutning, og refe
rat fra dette møde forventes forelagt.
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Sag nr.

Omhandlende:
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53.

Broer, bygværker m.v.
J.nr. 13.05P21
I forbindelse med igangværende skitse
projektering af trafikterminal skal
samtidig skitseres på ændringer af den
nordlige del af Roskildevej.
I denne forbindelse skal forberedes
en istandsættelse af bro over Sillebro Å.
Det foreslås at dette forestås af et
rådgivende ingeniørfirma, idet forvalt
ningen ikke har ekspertise til at fore
stå projektering m.v. af betonkonstruk
tioner af denne art.
Det indstilles, at ingeniørfirmaet
anmodes om bistand i forbindel
se med projektering m.v., således at
skitseprojektet udarbejdes efter nærme
re aftale om honorar m.v.

54.

Slidlag 1986
J.nr. 05.01.09G01
Der forelægges forslag til gennemførel
se af slidlagsarbejder i 1986.
Oversigt forventes fremlagt.

<7

Sag nr.

Omhandlende:
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55.

Vejvæsenet - mærkning af materiel
J.nr. 81.00:05.08G01
For mærkning af vejvæsenets materiel
er hidtil benyttet mærkater med tekst
bestående af byvåben m.v.
Vejvæsenets lager af mærkater m.v. er
opbrugt, og står overfor nyt indkøb.
Da flere typer af byvåben hidtil har
været benyttet, anmodes om udvalgets
stilling til hvilke mærkater der frem
over ønskes benyttet.

56.

Offentlige stier
J.nr. 05.04.01G01
Der er igennem de seneste år udført
stianlæg flere steder i kommunen.
Stianlæggene har, efter udførelse af
visse strækninger i 1985, nu en sam
menhæng, således at man kan færdes på
disse igennem kommunen, uden at det
er nødvendigt at benytte det overord
nede vejnet.
For at bekendtgøre dette for bruger
ne er udarbejdet en foreløbig udgave
af en folder som oplyser om stianlæg
gene .
Forslag til folder forelægges, og
det indstilles, at denne fremstilles
i 2.000 eksemplarer som foreløbig ud
gave .
Bilag: Forslag til folder.

Sag nr.

Omhandlende:

1986
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57.

J.nr. 07.04.01G01

fød

Der er afholdt bestyrelsesmøde på
AFAV den 7.3.1986.
Endvidere er afholdt teknikermøde
den 14.3.1986.
Der refereres fra nævnte møder.

58.

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

Ctrf.
59.

60

Eventuelt.

Vejvæsenet - Perso
naleforhold
j.nr. 81.00G01
Driftslederen for vejvæsenet
har den 18. marts 1986 med
delt opsigelse af sin stil
ling med fratrædelse pr.
31. august 1986.
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