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Sag nr. 37
TU-møde den 30. marts 1993
TR/mh

Sag nr. 37

Foreløbigt regnskab 1992
J.nr. 00.01.008/257
Der forelægges foreløbigt regnskab 1992 for de af udvalget administrere
de konti.
./.

Bilag: Regnskaberne.

TU’s beslutning:

Sag nr. 38
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 38

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 004083
Nedrivning af Gronliegård, Aeade 25
J.nr. 82.21.G01/1190
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 185.000,00
kr. 124.884.20
kr. 60.115,80

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 39
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 39

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbe'de 232070
Gaderegulering ved gi. rutebilstation
J.nr. 05.05.G01/1021
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Merudg./merindt.

udg.
3.100.000,00
3.465.422,89
365.422,89

indt.
0,00
146.400.00
146.400.00

Merudgiften, netto kr. 219.022,89 skyldes,
at
anlægsperioden, på grund af byggeriets forsinkelse, blev for
længet ca 3 måneder og medførte en udgift på ca kr. 50.000,00
til øget tilsyn og omkostninger,
at
forlig med menighedsrådet medførte forøgede anlægsudgifter med
ca kr. 160.000 i forhold til det budgetterede,
at
der indgår en momsfejl på ca kr. 30.000.
Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften/merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 40
TU-møde den 30
LBS/mh

Sag nr. 40
marts 1993

Afsluttet regnskab vedr rende anlæ,sarbe 'de 237061
Retablerin , af Tværstrædet
J.nr. 05.01G01/1235
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes.

TU’s beslutning:

kr. 315.000,00
k r . 315.000,00
kr.
0,00

Sag nr. 41
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 41

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 232071
Marbækveis forlængelse fra Plantaaevei til A.C.Hansensvei
J.nr. 05.01.G01/948
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr. 8.800.000,00
k r . 9.018.766,11
kr.
218.766,11

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 42
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 42

Afsluttet regnskab vedrørende anlæ^sarbe !de 051065
Renovering af ledningsanlæg Jernbanegade
J.nr. 06.01.20G01/1374
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr.
826.000,00
kr. 1.527.513,45
kr.
701.513,45

Det indstilles.
at anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 43
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 43

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbe'de 051090
Kloakering Stenhøjgård, Ventevei 23
J.nr. 06.01.03G01/1401
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Mindreudg./merindt.

udg.
300.000,00
185.053,70
114.946,30

indt.
128.000,00
128.400,00
400,00

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften/merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 44
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 44

Afsluttet re nskab vedrørende anlægsarbe ide 051091
Kloakerin-: af Marbækve 1 49 m.fl.
J.nr. 06.01G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 800.000,00
kr. 606.651.14
kr. 193.348,86

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 45
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 45

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 051027
Diverse stikledninger m.v. 1992
J.nr. 06.01.15G01/1377
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Merudg./merindt.

udg.
198.000,00
211.426.55
13.426,55

indt.
0,00
41.938.44
41.938.44

Det indstilles,
at
regnskabet godkendes og
at
merudgiften/merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 46
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 46

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbeide 235060
Vedligeholdelse af bro over Sillebro A (Strandvangen)
J.nr. 05.03.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling

udg.

Afholdte udg./indt.
Merudg./merindt.

1.157.477,77
157.477,77

1 . 000 . 000,00

indt.
500.000,00
578.498.87
78.498,87

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften/merindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 47
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 47

Afsluttet reanskab vedrørende anlægsarbejde 234085
Belysning på stier
J.nr. 05.01.12G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 146.400,00
kr. 83.173,40
kr. 63.226,60

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 48
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 48

Afsluttet regnskab vedrørende anlæ. sarbe ;de 063057
Omlægning af kloak losse; ladsen ørnesten
J.nr. 06.01.02G01/652
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 660.000,00
kr. 623.806,89
kr. 36.193,11

Det indstilles,
at
regnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU's beslutning:

Sag nr. 49
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 49

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 003056
Udstykning ved Strandvangen
J.nr. 13.06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Mindreudg./mindreindt.

udg.
3.705.000,00
3.330.275,85
374.724,15

indt.
4.205.000,00
1.360.992.00
2.844.008.00

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes,
at
mindreindtægten reguleres over kassebeholdningen og
at
mindreudgiften kr. 374.724,15 overføres til anlægsarbejde ved
rørende færdiggørelse ved Strandvangen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 50
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 50

Afsluttet r e >nskab vedrørende anlægsarbejde 232057
Gågade Jernbanegade
J.nr. 05.01G01/1313
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Merudg,/mindreindt.

udg.
4.204.000,00
4.304.730.47
100.730,47

indt.
300.000,00
252.330,00
47.670,00

Den anførte indtægtsbevilling er indtægter for udstillingsareal og ren
holdelse .
I 1993 er der indgået:
konto 604 00 205 09 pladsleje
konto 203 18 010 04 renholdelse
Ialt

kr.
38.700,00
k r . 213.630,00
kr. 252.330,00

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften/mindreindtægten reguleres over kassebeholdningen.

TU’s be slutning:

Sag nr. 38 til sag nr. 50
TU-møde den 30. marts 1993
Afsluttede regnskaber vedrørende anlæ :sarbeider
Samlet merudgift

kr. 1.557.337,24

Samlet mindreudgift

kr.

842.554,82

Samlet merindtægt

kr.

267.237,31

Samlet mindreindtægt

kr. 2.891.678,00

Sag nr. 51
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 51

Overførsel af uforbruø,te rådighedsbeløb fra 1992 til 1993
J.nr. 00.01002
Der forelægges oversigt af 23. og 24. marts 1992 omfattende forslag til
overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb omfattende arbejder, som ikke er
afsluttet.
Bilag: Forslag til overførsel af 23. og 24. marts 1993.

TU ’s be slutning:

Sag nr. 52
TU-møde den 30. marts 1993
TR/mh

Sag nr. 52

Bevilling til pølsevogn på torvet
J.nr. 05.14.03.GO1/563
Ejeren af pølsevogn på torvet,
til

har solgt pølsevognen

Erik Petersen søger nu bevilling på samme vilkår som den eksisterende
bevilling til
dog således at bevillingen løber uopsigeligt
til 15. april 2001, med 1 års opsigelse fra kommunens side.
bevilling er uopsigelig indtil 1. juli 1998, med 1 års opsi
gelse.
I den nuværende bevilling er det under pkt. 4.2. angivet:
"Overdragelse af stadepladsen kan kun finde sted med teknisk ud
valgs godkendelse. Teknisk udvalg kan dog kun modsætte sig overdra
gelse, hvis særlige grunde taler imod."
I købekontrakten er det anført:
"Såfremt indtræden i stadepladsbevillingen ikke kan opnåes med et
åremål på 9 år, er køber berettiget til at hæve handelen."
Indstilles: Henstilles.

TU’s beslutning:

Sag nr. 53
TU-møde den 30. marts 1993
HL/mh

Sag nr. 53

Elforsyning - Etablering af elforsyning til Slåenbjerghuse
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.00005/152
Etablering af elforsyning til Slåenbjerghuse ønskes udført sammen med
KTAS, som er ved at nedlægge lyslederkabel langs med Ågade,
Anlægsarbejdet udføres på Ågades sydlige side og afsluttes hvor den
fremtidige transformerstation skal placeres til forsyning af Slåenbjerghuse.
Underføringensunder Ågade afventer placering af transformerstationen til
forsyning af Adalsparken.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993, konto 01.22.02.3.052 Udvidelse af høj spændingsforsyning, hvor der
er afsat rådighedsbeløb på kr. 325.000.
Prisoverslag for etablering af elforsyning til Slåenbjerghuse udgør kr.

200 . 000 .
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 125.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 200.000.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 54
TU-møde den 30. marts 1993
HL/mh

Sag nr. 54

F jernvarmef orsyning
Licitationsresultatet over renovering af nyanlæg af f ;ernvarmeledninger
J.nr. 13,03.11.005/108
Tidligere sag: TU-møde den 26.01.93 sag nr. 4
Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 26. januar 1993 at udbyde
jordentreprisen i indbudt licitation opdelt på enhedspriser.
Den 15. marts 1993 blev den indbudte licitation afholdt.
De tre indbudte firmaer deltog i licitationen.

Den lavestbydende blev

Forvaltningen har gennemgået licitations resultatet og fundet at alle
ydelser er korrekt udfyldt, og at der ikke er taget særlig forbehold.
Forvaltningen anbefaler, at den lavestbydende tilbydes arbejdet.
Det indstilles, at jordentreprisen for de jordarbejder som skal udføres
for fjernvarmeforsyningen vedrørende ledningsarbejder, som er indeholdt
i licitationen op opdelt i enhedspriser, tilbydes det lavestbydende fir
ma
Bilag: Licitationsresultatet.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 55
TU-møde den 30. marts 1993
HL/mh

Sag nr. 55

F jernvarmeforsyning - Renovering og nvanlæy af forsyningsstikledninyer if.l e afholdt 1icitation
Ansøgning om anlægsbevilling

oc

J.nr. 13.03.00005/150
Renovering af forsynings- og stikledninger i Baldersvej, Valmuevej, Mej
sevej samt etablering af nye forsyningsledninger på den vestlige del af
Heimdalsvej for en alternativ forsyning af stikvejene (Vidarsvej og Bal
dersvej) .
Etablering af forsynings- og stikledninger til erhvervsbyggeriet (Ådalsparken). Forsyningsledningen forlænges fra den nuværende forsyningsled
ning i Ventevej.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.03.3.052 Nye ledninger, hvor der er afsat rådighedsbe
løb på henholdsvis kr. 1.250.000 og kr. 2.110.000.
Der er tidligere bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for renovering og etablering af forsynings- og stikledn
inger udgør kr. 2.000.000.
Det foreslås at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.22.03.3.053 med
kr. 1.250.000 og restbeløbet på konto 01.22.03.3.052 med kr. 750.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter henholdsvis
01.22.03.3.053 kr. 0 og konto 01.22.03.3.052 k r . 1.360.000.

på

konto

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 2.000.000.

TU’s beslutning:

Sag nr. 56
TU-møde den 30. marts 1993
HL/mh

Sag nr. 56

Vandforsyning - Renovering af vandledning på Færgeve i
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.02.00005/151
Renovering af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger på Færge
vej mellem Slåenbakke Alle og Færgevej 109.
Anlægsarbejdet afsluttes med ny stophane en meter inde på de pågældende
matrikkelnumrer.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.04.3.055 Ledningsomlægning, hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 300.000.
Der er tidligere bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger i en del
af Færgevej udgør kr. 300.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 300.000.

TU’s beslutning:

/liu ct
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Sag nr. 57
TU-møde den 30. marts 1993
HL/mh

Sag nr. 57

Vandforsyning
Forslag til vedtægtsændring for Dansk Vandteknisk Forening
J.nr. 13.00.00.P24/81
Dansk Vandteknisk Forening har i skrivelse den 24. februar 1993 frem
sendt forslag til vedtægtsændringer.
Dansk Vandteknisk Forening ønsker så bred enighed som muligt i medlems
kredsen om de nye vedtægter, og anmoder derfor om eventuelle bemærknin
ger til forslaget inden den 17. maj 1993.
Vedtægtsændringerne kan sammenfattes til,
at
at
at
at

foreningen skifter status fra teknisk forening til interesse
organisation ,
foreningen skifter navn til Danske Vandværkers Forening,
bestyrelsen styrkes politisk,
formanden vælges direkte af generalforsamlingen blandt de
valgte politikere i bestyrelsen.

Det indstilles, at forslaget til vedtægtsændringer for Dansk Vandteknisk
Forening godkendes.
Bilag: Eksisterende vedtægter
Forslag til nye vedtægter
Bemærkninger til nye vedtægter.

TU’s beslutning:

Sag nr. 58
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 58

Befæstelse af grusfortove
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 05.01.08.G01
På investeringsoversigt for 1993 er afsat kr. 600.000 til "Belægning på
fortove".
Det foreslås, at der udføreso fast belægning på fortove på Nørrevej,
Marienlystvej, Jenriksvej og Åbjergvej for kr. 544.000 + uforudseelige
udgifter på kr. 56.000 eller ialt kr. 600.000 + moms.
Det indstilles, at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 600.000 finan
sieret af det på investeringsoversigten for 1993, konto 02.28.22.3.56,
afsatte rådighedsbeløb.

TU’s beslutning:

Sag nr. 59
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 59

Handlingsplan for trafik og miljø
Revideret forslag
J.nr. 05.13.G01/1421
Efter byrådets temamøde den 4. februar 1993 er handlingsplanen revideret
og opdateret.
Stikordsreferat fra temamødet er tidligere udsendt. Referatet har dannet
grundlaget for revisionen af planen.
Det indstilles.
at
handlingsplanen godkendes,
at
handlingsplanen oversendes for plan- og miljøidvalgets bemærk
ninger,
at
forvaltningen snarest muligt udarbejder forslag til fjernelse
af "sorte pletter", således at forslag til ændringer på Byvej
fremskyndes,
at
grundejerne på Klintevej meddeles at forholdene på Klintevej
indgår i projekt hastighedsklassifisering,
at
anlægssum på investeringsoversigt for 1993 "Regulering af tra
fikforhold A.C.Hansensvej/Marbækvej" med kr. 900.000 i 1993,
425.000 i 1994 og 1.500.000 i 1995 disponeres for anlæg af
rundkørsel
i
krydset
A . C .Hansensvej-Nygade-Bruhnsvej
i
1993/94.
Ingeniør

fra earl Bro A/S er indbudt til mødet kl. 10.30.

Bilag: Revideret handlingsplan vedlægges.

TU’s beslutning:

Sag nr. 60
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 60

Ve jvedligeholdelse
Asfaltarbe ider 1993
J.nr. 05.01.09.G01/1376
Der forelægges forslag til slidlagsprogram for 1993 med tilhørende føl
gearbejder .
Det indstilles, at forslaget godkendes.
Det indstilles endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at forhandle
priser med lever^jndører efter princippet "bedst og billigst".
Bilag: Forslag til program.

Sag nr. 61
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 61

Strandvangen - Trafikregulering
Forslag til trafikregulering
J.nr. 05.01.G01
Fra Oppe Sundby skole foreligger anmodning om, at der gennemføres en
trafikregulering på Strandvangen ud for skolens område.
Forholdene er besigtiget af forvaltning og politi med deltagelse af re
præsentanter fra skolen. Det er deltagernes opfattelse, at trafiksikker
heden for særlig de lette trafikanter bør forbedres.
For drøftelse af muligheder for
anstaltninger har forvaltningen
2. marts 1993. Der blev her fra
digheden af, at forholdene blev

gennemførelse af trafikregulerende for
deltaget i møde med skolebestyrelsen den
skolen givet kraftigt udtryk for nødven
forbedret.

I fortsættelse heraf forelægges forslag og overslag for gennemførelse af
trafikregulerende foranstaltninger omfattende supplerende afmærkning
m. v.
Forslag og overslag forvantes fremlagt på mødet.

TU*s beslutning:

Sag nr. 62
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 62

Ve 'væsenet - Materiel
J.nr. 83.11G01
Der forelægges forslag til, at der over vejvæsenets driftskonto for ma
skiner og materiel indkøbes en "lille" fejemaskine.
Behovet for fejemaskinen er foranlediget af gågadens renholdelse, samt
bedre og mere hensigtsmæssig renholdelse af stier og cykelstier gene
relt, idet der jævnligt er modtaget klager over manglende renholdelse
specielt om glasskår. Stier er hidtil renholdt ved traktorfejning, som
ikke medfører fjernelse af affaldet.
Udgiften andrager kr. 578.000, som kan afholdes indenfor det beløb, som
er afsat i driftsbudget til maskinudskiftninger.

TU’s beslutning:

Sag nr. 63
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 63

Kvalitets- og omkostninasdokumentation i teknisk forvaltning
J.nr. 00.15.P21/1591
På teknisk udvalgs møde den 8. december 1992 forelå notat af 30. novem
ber 1992 om kvalitet- og omkostningsdokumentation i teknisk forvaltning.
Forvaltningens indstilling om bl.a. at sagen oversendes til økonomiud
valget med anbefaling af, at der gennemføres en temadrøftelse i byrådet,
blev tiltrådt med tilføjelse af henstilling om, at økonomiudvalget fast
sætter dato for temamødet.
Økonomiudvalget har på møde den 21. december 1992 vedtaget at afholde
temamøde, og tidspunkt herfor fastsættes senere.
Der forelægges forslag til program for et temamøde.

TU’s beslutning:

æJoouoto
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Sag nr. 64
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 64

Skelforandring - Græse
Afholdelse af udgifter
J.nr. 01.04.G01/1275
På udvalgets møde den 26. januar 1993 forelå referat af afholdt møde med
Græse.
Det vedtoges at tage referatet til efterretning, og at udgift til land
inspektør er Frederikssund kommune uvedkommende.
konsulent har efterfølgende anmodet borgmesteren om ved
hans mellemkomst at foranledige skellet berigtiget ved kommunens foran
staltning .
Ved forespørgsel til trafikministeriet om kommunens eventuelle forplig
telse er det oplyst, at såfremt der ikke foreligger aftale med grundeje
ren om hans betaling af udgiften, og en sådan aftale ikke kan opnås, er
udgiften til skelberigtigelsen kommunens i henhold til lov om offentlige
veje § 89 stk. 2.
Med henvisning hertil er det således overvejende sandsynligt, at en
eventuel klage til trafikministeriet over kommunens afgørelse vil gå
kommunen imod.
Det indstilles under omstændighederne, at skelsagen bringes til afslut
ning ved kommunens betaling af udgiften, som andrager ca k r . 2.500.

TU’s beslutning:

Sag nr. 65
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 65

Kalvøområdet - vedligeholdelse
J.nr. 05.07.01.G01
Byrådsmedlem Bent Jensen anmoder ved brev af 15. marts 1993 om, at der
på udvalgets møde behandles spørgsmål om vedligeholdelse af området ved
restaurant Kalvøen.
Der vil på mødet blive redegjort for kutyme for omfang af det kommunale
vedligeholdelsesarbejde.
Der foreligger ingen skriftlige aftaler mellem Kalvøselskabet om kommu
nen om vedligeholdelse af området.
./.

Bilag: Brev af 15. marts 1993.

TU’s beslutning:

Sag nr. 66
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 66

Markvandring 1993
Fastsættelse af dato
J.nr. 00.01A14
Det foreslås, at der fastsættes dato for gennemførelse af markvandring
1993. Samtidig foreslås ønsker til programindhold drøftet.
Det foreslås, at markvandring afholdes den 11. maj 1993.

TU’s beslutning:

Sag nr. 67
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 67

Renovering af eksisterende ledningsanlæg på regn- oa spildevandsanlæg
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 06.01.20.G01/1694
I forbindelse med reparation af stikledning på Bruhnsvej er konstateret,
at afløbsledningerne har stort behov for renovering.
Ledningsanlægget er beliggende i område med blød bund, og er derfor ud
ført på en pælekonstruktion.
Det er konstateret, at pælekonstruktionen er under nedbrydning, og er
mangelfuld flere steder med sætninger i ledningsanlægget til følge.
Der er i investeringsoversigten for 1993 afsat kr. 1.0 mio. til renove
ringsformål .
Det foreslås at renoveringsarbejdet iværksættes, og som 1. etape renove
res ledningsanlægget i krydset Bruhnsvej, Nygade, A.C.Hansensvej af hen
syn til eventuel kommende anlæg af rundkørsel, forsættende med renove
ring mod vest som 2. etape i det omfang, der er økonomisk mulighed for.
Det indstilles at forslag godkendes, og at der søges anlægsbevilling på
kr. 1.000.000 excl. moms finansieret over rådighedsbeløb, som er afsat
i investeringsoversigten for 1993,
konto
00.42.51.3.064,
på kr.
1 . 000 . 000 .

TU*s beslutning:

Sag nr. 68
TU-møde den 30. marts 1993
SK/mh

Sag nr. 68

Udvendige trappetrin mod Tværstræde
Matr.nr. 112i Frederikssund bvgrunde, Tværstræde 14
Genoptagelse af sagen
J.nr. B 19/90
I medfør af bygningsreglement BR 82 kap. 3.3. stk. 2 bestemte teknisk
udvalg, at de udvendige adgangstrapper, der er etableret til butikkerne
mod Tværstræde, skulle rykkes ind bag vejskel.
Sjælsø Totalentreprise A/S er i den anledning anmodet om, at fremkomme
med et forslag til løsning af problemet.
Forvaltningen har flere gange rykket for fremsendelse af et forslag, men
da det er en besværlig og bekostelig affære at rykke trapperne tilbage,
har Sjælsø Totalentreprise A/S endnu ikke fremsendt et forslag, der kan
tilfredsstille udvalgets krav.
Sagsforløbet er nu kommet så langt, at det næste skridt vil være, at
udstede påbud om fysisk lovliggørelse med trussel om politianmeldelse.
Formentlig vil sagen ende i kriminalretten med kommunen som rekvirent.
I den anledning har forvaltningen ment det rigtigt, at udvalget fik lej
lighed til at vurdere sagen fra måske en lidt anden synsvinkel end hid
til .
Kommunens påstand er, at Sjælsø Totalentreprise A/S har handlet i kvali
ficeret ond tro.
Sjælsø Totalentreprises påstand er, at der er sket en beklagelig misfor
ståelse .
I byggetilladelsen var der anført, at ingen del af bygningen måtte over
skride vejskel.
Denne betingelse tolkede selskabet således, at de bygningsdele der efter
bygningsreglementets kap. 3.3. stk. 1 normalt kan anbringes ud over en
grunds grænse mod vej også i dette tilfælde kunne anbringes ud over vej
skel mod Tværstræde.
Lovjrundlae; Efter bygningsreglement BR 82 kap. 3.3 stk. 1 litra g kan
udvendige trapper med opadgående eller nedadgående løb udføres med et
fremspring af indtil 0,4 m, såfremt der mellem trappens forreste kant og
fortovets yderkant blive en afstand af mindst 1,25 m.
Trappetrinene i Tværstræde overholder denne bestemmelse.
Bestemmelsen virker som et supplement til vejlovens § 103 og går i prin
cippet forud for denne. I § 103 er det anført, at der ikke uden vejbe
styrelsens tilladelse ved offentlige veje må anbringe faste genstande,
skilte eller lignende som rager ind over vejens areal.
Kravet om at trappetrinene skal rykkes tilbage er derfor ikke fremsat i
medfør af ovennævnte bestemmelser, men efter bestemmelsen i bygningsreg
lement BR 82 kap. 3.3 stk. 2, hvor følgende bl.a. er anført.
Når færdselsforholdene eller hensyn til brandredning taler imod, kan
kommunalbestyrelsen modsætte sig anbringelsen af de i kap. 3.3 stk. 1
litra c - m angivne bygningsdele m.v. eller stille særlige vilkår for
anbringelsen.
Det bemærkes, at der ved udøvelse af dette skøn, bør der være tale om
væsentlige trafikale gener, før det med rette kan betinge en fysisk til
bagetrækning af trappetrinene.

Sag nr. 68

Sag nr. 68

Såfremt det skønnes, at der ikke er tale om væsentlige gener bør man
lade tvivlen om, at der kan være tale om en misforståelse komme bygher
ren til gode.
Hvis dette er tilfældet skønnes det, at kommunen har større fordel af at
indgå forlig med bygherren end at føre retssag mod ham.
Forliget kunne f.eks. gå ud på, at bygherren bekoster en skelændring,
der retter op på det uregulære vejskel langs bygningens facader mod
Tværstræde og Ny Østergade.
Endvidere kunne man forlange de midlertidige trappesten udskiftet med
permanente granittrin.
Indstilling; Henstilles.

TU’s beslutning:

Sag nr. 69
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 69

Mcdekalender 1993
J.nr. 00.01.A14
Det foreslås, at udvalgets ordinære møde den 27. april 1993 flyttes til
den 13. april 1993.

TU’s beslutning:

Sag nr. 70
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh
Sa>?.er afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt, 48 til pkt. 76.
Bilag: Oversigt.

TU’s beslutning:

Sag nr. 70

Sag nr. 71
TU-møde den 30. marts 1993
LBS/mh

Sag nr. 71

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 72
TU-møde den 30. marts 1993

Sag nr. 72

