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Sag nr. 182
TU-møde den 8. december 1992
LBS/mh

Sag nr. 182

Klinten - Forslag til
J.nr. 05.01.G01
Fra 20 grundejere ved Klinten og sideveje foreligger anmodning om at
Klinten ændres til stillevej, med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t
og 3-4 bump.
En enkelt grundejer foreslår vejen lukket for gennemkørsel.
Det indstilles, at det meddeles grundejerne, at sagens behandling ud
sættes til foråret 1993, til efter det tidspunkt byrådet afholder det
aftalte temamøde om trafikhandlingsplanen.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 183
TU-møde den 8. december 1992
LBS/mh

Sag nr. 183

Byve i - Trafikforhold
J.nr. 05.01.G01/1471
På formandsmøde den 16. juni 1992, sag nr. 69, forelå henvendelse fra
beboere på Byvej og sideveje med anmodning om, at der gennemføres anlæg
af fartdæmpende foranstaltninger på Byvej.
Det blev besluttet at henvendelsen foreløbig tages til efterretning, og
at politiet anmodes om at foretage hastighedsmåling og kontrol samt
kontrol af gennemkørsel for lastvogne.
Politiet er anmodet herom ved brev af 8. juli 1992.
Den 15. september er virksomheder i industriområdet opfordret til at
gøre opmærksom på gennemkørselsforbud for lastvogne over 3500 kg i for
bindelse med virksomhedernes transportkørsel.
Politiet meddeler ved brev af 9. november 1992, at der er foretaget
hastighedsmåling på Byvej, og resultatet er, at hastigheden ligger mel
lem 50 og 60 km/t, og at et ikke ringe antal køretøjer kører med højere
hastighed. Resultatet karakteriseres at være sammenligneligt med til
svarende vejforløb i andre bysamfund, og en effektiv hastighedsnedsæt
telse forudsætter gennemførelse af vejtekniske foranstaltninger.
Trafikmængden på Byvej er 6.000 pr. årsdøgn. Tilsammen er trafikmæng
den på landevejen nord for Byvej også 6.000.
På Byvej er der i perioden 1986-1990 registreret 11 færdselsuheld på
strækningen, og 5 uheld i krydset ved Holmensvej.
Strækningen har således det største uheldstal i Frederikssund, men kun
en beskeden uheldsfrekvens.
Byvej har en barriereeffekt på 5 på en skala på 0-15, hvor 15 angiver
en uovervindelig barriere med maximal risikovirkning. Barriereeffekten
burde være mindre end 2.
Det indstilles. at vejdirektoratets SSV-afdeling anmodes om at vurdere
vejstrækningen fra Holmensvej til Engbæk, og udarbejde forslag til
hvilke ændringer der kan anbefales gennemført.
TU's beslutning:

Sag nr. 184
TU-møde den 8. december 1992
OFO/mh

Sag nr. 184

Kampa^neindsamlinR af olie- oe kemikalieaffald hos bl.a. 3 af byens
supermarkeder.
J.nr. 09.03.02G01
Foranlediget af pressens omtale af kampagneindsamlingen af olie- og
kemikalieaffald hos Kvickly, Prima og Favør besluttede formanden den
25. november 1992 - efter indstilling fra forvaltningen - at stoppe
indsamlingen.
Bilag: Miljøafdelingens redegørelse af 3. december 1992 vedlægges.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 185
TU-møde den 8. december 1992
HL/mh

Sag nr. 185

Omstilling af Frederikssund Fjernvarme til decentral kraftvarme.
J.nr. 13.03.01.P21/885
Tidligere behandling:

TU-møde den 25.06.91 sag 127
TU-møde den 31.03.92 sag
51
TU-møde den 29.09.92 sag 136
TU-møde den 27.10.92 sag 160

Byrådet har på sit møde den 10. november 1992 overdraget teknisk udvalg
at forestå projektudarbejdelsen i overensstemmelse med retningslinierne
i forudsætningsskrivelsen.
Forvaltningen har den 26. oktober 1992 afholdt møde med HNG om udvidel
se af fjernvarmeområdet.
HNG har i skrivelse den 27. november 1992 accepteret, at områderne ved
havnen, stationen, slagteriet, campingpladsen og Brdr. Dahl kan overgå
til fjernvarmeforsyningen ved anden anvendelse af området.
HNG kan også acceptere at fjernvarmeværket henvender sig til nybyggeri
i ovennævnte udbygningsområder med hensyn til kontrakttegning.
Forvaltningen har afholdt møde den 2. november 1992 med fjernvarmefore
ningens kraftvarmegruppe (DFDK).
DFDK har udarbejdet forprojekt (myndighedsprojekt) for flere varmevær
ker i Jylland, og deltaget i udbudsbetingelser til en prækvalifikati
ons runde .
DFDK anbefalede at forvaltningen tog kontakt med Korsør kommunale vær
ker, som har været igennem en afklaringsfase med hensyn til ejerforhold
m. v.
Forvaltningen har afholdt møde den 23. november 1992 med Korsør kommu
nale værker (KKV).
KKV har anvendt Bruun og Sørensen som rådgiver til at udarbejde et for
projekt .
SEAS tilbød af anlægge og drive værket, samt at levere fjernvarme ab
kraftvarmeværket til samme pris som fjernvarmeforsyningens produktions
pris .
KKV fandt ikke tilbudet tilstrækkelig attraktivt, og nedsatte derfor en
projektgruppe bestående af:
SEAS
Bruun og Sørensen
P.A.Pedersen (rådgiver på elsiden)
Naturgas Sjælland
Energistyrelsen
KKV
Gruppens opgave var med det udarbejdede forprojekt at undersøge mulig
hederne for et kommunalt ejet kraftvarmeværk. Sideløbende udarbejdede
SEAS et projekt for et elværksejet værk.
Der blev afholdt fem projektmøder og foretaget en del undersøgelser.
Projektgruppen er kommet til det resultat, at der er en væsentlig øko
nomisk fordel for fjernvarmeforbrugerne ved et kommunalt værk set i
forhold til Seas’s tilbud.
Korsør byråd har herefter besluttet sig for et kommunalt ejet og drevet
kraftvarmeværk.

Sag nr. 185

Sag nr. 185

Det indstilles.
at
at

DFDK anmodes om at udarbejde forprojekt (myndighedsprojekt),
der nedsættes et projektgruppe repræsenteret med følgende fir
maer, foreninger eller myndigheder:
SK-energi
HNG
Energistyrelsen
Frederikssund kommune (NBG og HL)
Konsulent Carl 0. Pedersen
DFDK rådgiver for Frederikssund kommune
Fjernvarmeforbrugerrådet

Projektgruppens kommissorium er at undersøge mulighederne for en præ
kvalifikation af en bygherre, som kan levere den for fjernvarmeforbru
gerne laveste varmepris ud fra forprojektet, som er udarbejdet af DFDK.
T U ’s beslutTiino?

Sag nr. 186
TU-møde den 8. december 1992
HL/mh

Sag nr. 186

Ændring, af vandforsyningsplanen for Frederikssund kommune.
J.nr. 13.02.00.P15/139
Vandforsyningsplanen for Frederikssund kommune er godkendt af byrådet
den 12. december 1989.
Vandforsyningsplanen er sendt til Frederiksborg amt til endelig godken
delse og endnu ikke godkendt.
Forvaltningen blev opmærksom på, at Græse Vandværk forsynede ejendommen
Toldemose 1 med vand, som ifølge vandforsyningsplanen lå i det kommuna
le vandforsyningsområde.
Forvaltningen har holdt møde med Græse Vandværks bestyrelse den 29.
oktober 1992.
Konklusionen af mødet var, at Græse Vandværks bestyrelse ikke mener, at
de har handlet forkert, og nævnte at De ikke har været holdt orienteret
om udarbejdelsen af vandforsyningsplanen.
Forvaltningen tilbageviste alle beskyldninger
under udarbejdelsen af vandforsyningsplanen.

om dårlig

information

Der blev aftalt, at forsyningsgrænsen for Græse Vandværk skulle ændres
efter de faktiske forsyningsforhold.
Græse Vandværk skulle sende en adresseliste over deres forbrugere..
Adresselisten viste, at der var 8 forbrugere, som ifølge vandforsy
ningsplanen lå udenfor Græse Vandværks forsyningsgrænse.
Kommunikationen mellem Græse Vandværks bestyrelse og forvaltningen un
der udarbejdelse af vandforsyningsplanen må betragtes som ikke til
fredsstillende .
Det indstilles, at vandforsyningsplanen ændres på følgende område, at
forsyningsgrænsen for Græse Vandværk ændres efter de faktiske forsy
ningsforhold reguleret efter de adresselister, som Græse Vandværk har
tilsendt forvaltningen.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 187
TU-møde den 8. december 1992
HL/mh

Sag nr. 187

Forslag til takster for elforsyningen gældende fra 1. januar 1993.
J.nr. 13.01.00.029/32
NESA meddeler i brev den 25. november 1992 at SK-Energi’s bestyrelse
den 10. november 1992 har vedtaget nye elpriser gældende fra 1. januar
1993.
SK-Energi har sænket elpriserne fra 1. januar 1992 med 1,8 øre/Kwh for
spidslast, 1,0 øre/Kwh for højlast og 0,7 øre for lavlast.
En gennemsnitlig sænkning på 1,0 øre/Kwh. NESA har fastsat nye elpriser
gældende fra 1. januar 1993, som følge heraf foreslår forvaltningen,
at
abonnementsafgiften og tilslutningsafgiften er uændrede.
Den tidsoi'delte tarif.
Elprisen indenfor tidsopdelt tarif som anvendes til afregning af er
hvervskunder fastsættes identisk med NESA’s priser. Spidslast hæves med
1,57 øre/Kwh, højlast sænkes med 0,66 øre/Kwh og lavlast sænkes med
3,19 øre/Kwh.
Normaltarif
Energi pr Kwh sænkes med 1,68 øre til 39,50 øre/Kwh excl. elafgift og
moms.
Energibetaling for normaltarif vil herefter være 0,9 øre/Kwh lavere end
NESA’s priser excl. elafgift og moms.
Det indstilles, at vedlagte prisblad over normaltarif, tidsopdelt tarif
samt tilslutningsafgifter gældende fra 1. januar 1993 indstilles til
byrådets godkendelse.
Bilag: Takstblade.
TU*s beslutning:

Sag nr. 188

Sag nr. 188

TU-møde den 8. december 1992
TR/mh
Anlægsrapport
J.nr. 00.01.002
Der forelægges oversigt pr. 2. november 1992 over igangværende anlægs
arbejder.
Bilag: Oversigt
TU*s beslutning:

Sag nr. 189
TU-møde den 8. december 1992
NBG/mh

Kvalitets-

or

Sag nr. 189

omkostningsdokumentation i teknisk forvaltning

J.nr. 00.15.P21/1591
På teknisk udvalgs møde den 27. oktober 1992 under sag 163 forelå et
oplæg for principiel drøftelse af udlicitering, omkostnings- og kvali
tetsdokumentation.
Udvalget vedtog at genoptage sagen på næste møde for at tage stilling
til den videre procedure, samt for mellem de to møder at orientere sam
arbejdsorganisationen.
De tre lokale samarbejdsudvalg ved teknisk forvaltning har udarbejdet
en udtalelse, som forventes forelagt på mødet.
En revideret udgave (dateret 30.11.1992) af notatet "Omkostnings- og
kvalitetsdokumentation i teknisk forvaltning" vedlægges. I notatet ind
går forslag til en procedure og tidsplan. Den i notatet nævnte oversigt
over udliciteringsgraden i teknisk forvaltning - baseret på regnskabs
tal fra 1991 - forventet fremlagt på mødet.
Endvidere vedlægges pjecen: "Udbud af kommunale driftsopgaver", udar
bejdet af Kommunernes Landsforening, idet det anbefales, at anvisnin
gerne i denne pjece danner grundlag for gennemførelse af arbejdet med
udlicitering, såfremt der træffes beslutning herom.
Indstilling
Under iagttagelse af, at der ved udlicitering af kommunale driftsopga
ver vil ske en væsentlig ændring af kommunens hidtidige politik, og
under iagttagelse af, at påbegyndelse af udlicitering af opgaver på det
tekniske område kan tænkes at få konsekvenser for andre forvaltninger,
indstilles, at sagen oversendes til økonomiudvalget med anbefaling af,
at der gennemføres en temadrøftelse i byrådet for fastlæggelse af poli
tiske mål og principper for udlicitering af kommunale driftsopgaver.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 190
TU-møde den 8. december 1992
LBS/mh

Sag nr. 190

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 135 til pkt. 147.
Bilag: Oversigt.
TU ’s be slutning:

Sag nr. 191
TU-møde den 8. december 1992
LBS/mh

Sag nr. 191

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafg reiser. lov ivnin ,
bemærkninger. forespørgsler m.v.

Sag nr. 192
TU-møde den 8. december 1992
Eventuelt
■ *T

Sag nr. 192

