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Sag nr. 24
TU-møde den 25. februar 1992

Sag nr. 24

Odinsvej
Færdselsre ulerende foranstaltninj_er
J.nr. 05.01.G01
På møde den 28. januar 1992 blev vedtaget at revideret projekt for an
læg af færdselsregulerende foranstaltninger på Odinsvej ud for Marienlystskolen skulle forelægges på næste møde.
Der forelægges revideret projekt og overslag over anlægsudgifter.
Det indstilles, at projektet godkendes, og at anlægsarbejdet iværksæt
tes. Anlægsudgiften foreslås afholdt over driftskonto, Diverse mindre
vejanlæg.
TU*s beslutning:

Sag nr. 25
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 25

Færgeve i
Supplering af hastighedsdæmpende foranstaltninger
J.nr. 05.01.G01
På møde den 28. januar 1992 blev redegørelse af 23. januar 1992 taget
til efterretning, og det blev samtidig vedtaget at lade udarbejde pro
jekt og overslag over mangler ved anlægget.
Der forelægges projekt og overslag over anlægsudgifter.
Det indstilles at projektet godkendes, og at anlægsarbejdet iværksæt
tes. Anlægsudgiften foreslås afholdt over driftskonto, Diverse mindre
vejanlæg.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 26
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 26

Trafikterminalen
Udvidelse af p-plads for biler og cykler
J.nr. 05.05.01.GO1/170
På investeringsoversigt for 1992 er der afsat kr. 750.000 til udvidelse
af p-plads for biler og cykler ved trafikterminalen.
Det foreslås at der udføres p-plads for 16 biler og for 30 cykler ved
stationsbygningen, og for 120 cykler ved sydlige cykelparkering. Endvi
dere udføres et stk. overdækning ved stationsbygningen.
Det foreslås endvidere at DSB ansøges om tilskud til arbejdets gennem
førelse, idet såfremt tilskud opnås udvides p-plads for biler tilsva
rende .
Det indstilles, at såfremt forslag godkendes ansøges om anlægsbevilling
på k r . 750.000 finansieret over afsat rådighedsbeløb i investeringso
versigt for 1992.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 27
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 27

5-By-i roiektet
med differentierede hasti lieds ranser.

Fors

J.nr. 05.13.10.601/1360
Fra trafiksikkerhedsgruppen under 5-By-projektet foreligger anmodning
af 31. januar 1992 om principiel tilkendegivelse af forsøgsprojektets
gennemførelse, forudsat ministerielle godkendelser og økonomisk støtte
til projektets gennemførelse.
Projektets omfang m.v. er beskrevet i redegørelse af 30. januar 1992,
som er udarbejdet af gruppen.
Det indstilles at det overfor gruppen tilkendegives, at principper for
projektets gennemførelse tiltrædes under nævnte forudsætninger. Dog
forudsættes, at forsøgets omfang behandles påny, efter at politimyndig
hedens udtalelse herom foreligger.
Bilag:

Brev af 31. januar 1992
Redegørelse af 30. januar 1992.

T U ’s be slutning:

Sag nr. 28
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 28

P-restriktioner - Falkenbor;,gården
Godkendelse af instruks
J.nr. 05.05.G01/1021
P-pladsen i Falkenborggården er anlagt for såvel butikker som boliger.
P-pladsen forsynes med skiltning om 2 timers parkering.
Af hensyn til beboernes benyttelse af p-pladsen uden hensyntagen til
nævnte begrænsning forelægges forslag til administrativ instruks for
beboernes forsyning med særlig p-tilladelse.
Det indstilles at forslag ag 6. februar 1992 tiltrædes under forudsæt
ning af politimyndighedens godkendelse af samme.
Bilag: Forslag til administrative bestemmelser af 6. februar 1992.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 29
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 29

Lednin srenoverin^ - kloakforsyningen
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 06.01.20.G01/1374
I investeringsoversigt for 1992 er afsat kr. 1.000.000 til renovering
af eksisterende ledningsanlæg incl. ledningsanlæg i Jernbanegade.
Forinden projekt for Jernbanegade udarbejdes skal foretages TV-inspektion, og der vil således være udgifter hertil umiddelbart, hvorfor det
foreslås, at der ansøges om anlægsbevilling allerede nu.
Overslaget for de forventede anlægsudgifter er foreløbig anslået til
kr. 850.000.
Resterende beløb kr. 150.000 foreslås disponeret til afholdelse af ud
gifter ved istandsættelse af ledningsanlæg bl.a. i Heimdalsvejs vestli
ge del og Marbæk Allé.
Det indstilles, at der ansøges om anlægsbevilling som foreslået.
T U ’s beslutningt

Sag nr. 30
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 30

Ledninusre :istrerin» for kloakforsyningen
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 06.01.G01/1378
I investeringsoversigt er afsat kr. 500.000 i 1992 og kr. 500.000 i
1993 til ledningsregistrering og arkivering af digitale kort med led
ningsoplysninger .
Efter aftale med driftslederen på renseanlægget foreslås at opgaven
løses under dennes ledelse i relevant samarbejde med forsyningsafdelin
gen på Gasværksvej.
Det foreslås, at der til varetagelse af opgaven ansættes en tekniker
for en periode på 2 år.
Det indstilles, at forslaget anbefales til økonomiudvalgets godkendel
se, og at der ansøges om, at de i investeringsoversigten afsatte beløb
overføres til driftskontoen for renseanlægget.
TU*s beslutning:

Sag nr. 31
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 31

Diverse stikledninger - kloakfors ■nin en
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 06.01.15.GO1/1377
På investeringsoversigt for 1992 er afsat kr. 100.000 til diverse stik
ledninger m.v.
Det indstilles, at der ansøges om anlægsbevilling på beløbet.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 32
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 32

Slidla /sarbe 'der 1992
J.nr. 05.01.09.G01/1376
Der forelægges forslag til prioritering af vedligeholdelsesarbejder på
færdselsarealer.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 33
TU-møde den 25. februar 1992
TR/mh

Sag nr. 33

Lov om betalingsvedtægt for spildevandsanlæg
J.nr. 25.14.029
I loven om betalingsvedtægter er det anført, at kommunerne skal have
udarbejdet ny betalingsvedtægt til ikrafttræden senest 1. januar 1993.
Miljøministeren har nu fremsat forslag til ændring af loven, for at
imødekomme et ønske fra erhvervslivet og kommunerne, idet den nugælden
de lov har givet visse virksomheder urimelige betalingsvilkår.
Frederikssund kommune har endnu ikke vedtaget en ny betalingsvedtægt.
Der vil på mødet blive redegjort nærmere for lovforslaget.
TU's beslutning:

Sag nr. 34
TU-møde den 25. februar 1992
TR/mh

Sag nr. 34

Kloakering af LI.Rorbæk
J.nr. 06.01.01.1OG01
I investeringsoversigten er der i 1993 afsat kr. 1.500.000 til kloake
ring af LI.Rørbæk.
Efter en nugældende betalingsvedtægt skal hver ejendom betale tilslut
ningsbidrag, der i 1992-pris udgør kr. 25.974 + moms. Der er ca 20
ejendomme, der bliver kloakeret, hvilket vil give en samlet udgift for
grundejerne på ca kr. 500.000 + moms.
Såfremt et fremsat lovforslag vedtages som forventet til ikrafttræden
1. januar 1993 skal grundejerne selv betale hele udgiften ved kloake
ringen, svarende til gennemsnitlig kr. 75.000 pr. ejendom.
Lille Rørbæk er det sidste bebyggede område, som er planlagt kloakeret
og tilsluttet centralrenseanlægget, idet renseanlægget i Sigerslevvester nedlægges i indeværende år.
Der vil således ske en væsentlig forskelsbehandling af grundejerne in
denfor de områder, som er medtaget i spildevandsplanen, såfremt det
nævnte lovforslag vedtages, og såfremt udførelse af anlægget først sker
efter lovens vedtagelse.
Det indstilles.
at
at

LI.Rørbæk kloakeres i 1992
og
der søges anlægsbevilling på kr. 1.500.000 og negativ bevil
ling på indtægten på kr. 500.000. Udgiften afholdes af kasse
beholdningen, idet beløbet udgår af investeringsoversigten for
1993.

T U ’s beslutning:

Sag nr. 35
TU-møde den 25. februar 1992
SK/mh

Sag nr. 35

Rytterskolen, St.Rvirbæk
Forslag til fremtidig anvendelse
J.nr. 82.05:13.07G01
På et ekstraordinært møde den 9. oktober 1991 i St.Rørbæk forsamlings
hus behandlede teknisk udvalg spørgsmålet om overdragelse af Ryttersko
len til beboerforeningen.
Udvalget besluttede at anmode beboerforeningen om at undersøge, hvor
vidt der er tilstrækkelig lokal interesse for, at benytte Rytterskolen
til forskellige lokale aktiviteter.
Beboerforeningen har nu afsluttet en undersøgelse, der viser, at der ud
af godt 300 husstande er 252, som har svaret positivt.
De 252 svarer til 151 voksne og 80 børn, som ønsker at benytte Rytter
skolen til forskellige formål.
På denne baggrund skønner beboerforeningen, at der blandt lokalbefolk
ningen er et stort behov for, at have et sted hvor de kan mødes i mind
re grupper om nogle fælles aktiviteter.
Især peges på de mange klubber, som findes i lokalområdet. Disse klub
ber vil væsentligt styrkede, hvis de har et sted, som Rytterskolen hvor
de kan mødes.
Det drejer sig om følgende klubber:
-

Mødregruppen
Ungdomsklubben
Lokal historisk gruppe
Ældreklubben
Kortklubben
Fiskeri- & jagtklubben
Fotoklubben
Syklubben
Dartklubben
Børnemusikgruppen
Hundetræningsklubben (kun teori)
Motorklubben (kun teori)

Kun fire klubber er imidlertid i funktion i øjeblikket. De øvrige sat
ser på at komme igang.
På et møde med formanden for teknisk udvalg og forvaltningen den 6.
februar 1992 fremlagde beboerforeningen sine planer for benyttelse af
de tidligere bibliotekslokaler i Rytterskolen.
Planerne
at
at
at
at
at
at
at

går ud på
beboerforeningen får stillet lokalerne til fri disposition,
det fortsat er kommunens ejendom,
det fortsat er kommunen, som står for drift og vedligeholdelse
af bygningen,
der udfærdiges et sæt spilleregler for brug af bygningen,
der udpeges en ansvarlig person og koordinator, som kan repræ
sentere beboerforeningen over for kommunen,
der oprettes en lejekontrakt,
den eksisterende beboelseslejlighed bevares.

Beboerforeningen ser sig ikke istand til at skaffe sig en økonomi, som
gør det muligt for foreningen selv at stå for bygningens drift og ved
ligeholdelse .

Sag nr. 35

Sag nr. 35

Derimod kan foreningen påtage sig selv at sætte lokalerne i stand, hvis
kommunen leverer materialerne. Endvidere kan foreningen selv stå for
møblering af lokalerne.
Teknisk udvalgs indstilling har hidtil været, at ejendommen enten skul
le sælges eller overtages af nogen, som kunne påtage sig alle udgifter
ved ejendommen.
Formanden opfordrede derfor beboerforeningen til, at søge kulturelt
udvalg om støtte. Samtidig lovede formanden at forelægge beboerforenin
gens planer for teknisk udvalg.
Til orientering anføres nogle data om ejendommen:
Adresse:
Matr.nr.:
Grundareal:
Etageareal:

St.Rørbækvej 16/Skolelodden 1
1 a St. Rørbæk
Ca. 1.000 m2 fordelt med 40,9 m2 til spejderhytten og
591 m2 til Rytterskolen. Fællesvej 165 m2.
Spejderhytte:
106 m2bebygget
80 m2 uudnyttet tagetage
Rytterskole:
147 m2stueetage
90 m2 tagetage
Heraf er:
120 m2udlejet til bolig
117 m2 til disposition

Driftsbudget for 1991 (Rytterskolen):
Varmeudgifter:
Afgifter og forsikringer:
El-forbrug:
Indtægter:
Vedligehold:
Indstilling:
Henstilles.
T U ’s be slutning:

■g*»'

kr. 15,.000
kr. 5.,000
k r . 9,.100
kr. 17,,000
kr. 12..000

Sag nr. 36
TU-møde den 25. februar 1992
TR/mh
Le 'ekontrakt for Cam in

Sag nr. 36

ladsen

J.nr. 04.14.G01
Turistforeningen har anmodet om en forlængelse af lejekontrakten på
campingpladsen. Den nugældende kontrakt kan af kommunen opsiges til
fraflytning den 1. januar 1995.
Af hensyn til omlægning af eksisterende lån og optagelse af nye lån til
nødvendige forbedringer af pladsen ønsker turistforeningen en uopsigelighed frem til år 2020. Det skal bemærkes, at lejekontrakten med grun
den hvorpå vandrerhjemmet ligger løber til 31. december 2016.
Sagen har været forelagt plan- og miljøudvalget på møde den 28. januar
1992. Udvalgets beslutning var følgende:
Udvalget konstaterer fortsat, at den nuværende placering er i strid
med kommuneplanens intentioner. Udvalget er indstillet på, at ar
bejde aktivt på at finde alternativ placering. I den mellemliggende
tid er udvalget indstillet på, at kontrakten planmæssigt forlænges,
dog på en sådan måde, at når den alternative anvisning finder sted,
kan kommunen frigøre sig med rimelig kort varsel fra den nuværende
kontrakt.
Ved en eventuel forlængelse af kontrakten bør der indføjes, at der ikke
kan optages nye lån eller ændres på eksisterende med pant i bygningerne
uden kommunens godkendelse, samt at der ikke kan indgåes forpagtnings
kontrakter med længere løbetid end 10 år.
Indstilling:
Henstilles.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 36
TU-møde den 25.2.1992
FORSLAG
TU's beslutning:
Det indstilles til økonomiudvalget, at lejekontrakten forlæng
es til år 2016, dog således at det tilføjes lejekontrakten:
at

der ikke kan optages nye lån eller ændres på eksisterende
lån med pant i bygningerne uden kommunens godkendelse

at

der ikke kan indgås forpagtningskontrakter med længere
løbetid end 10 år^
^

at

(om vedligeholdelse af arealerne - VChr)

^

Det indstilles endvideres, at økonomiudvalget tager stilling
til plan- og miljøudvalgets forslag om, at kommunen forbeholder
sig ret til - indenfor en fastsat frist - at anvise en anden
placering for campingpladsen, og at kommunen i forbindelse
hermed kan frigøres fra lejekontrakten.

cfu i

C

</ ****¿J* M* * ~^

på

(OAAxtåU-

åcf/UoMiic

^i/SZceo)

*£C

f™.

Sag nr. 37
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 37

AFAV 1 1S * best.relsesm der
J.nr. 07.04.01G01
AFAV I/S’s bestyrelsesmøde den 31. januar 1992.
Det forventes, at udvalgets repræsentanter i bestyrelsen vil orientere
om mødet.
T U ’s beslutnings

Sag nr. 38
TU-møde den 25. februar 1992
HL/mh

Sag nr. 38

Regnskaber for afsluttede anlæv-sarbe ider
ved f iernvarmeforsyningen
J.nr. 13.03.00.G08/52
Der forelægges anlægsregnskab således:
01.22.03.3.049 5 stk. stikledninger
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

Renovering af ledninger i
Primulavej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.
kr.
kr.

170.000
170.000
0

kr.
kr.
kr.

36.000
35.000
1.000

01.22.03.3.050

01.22.03.3.054

Stikledninger i Byvej og
6 sideveje
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

k r . 1.540.000
k r . 1.540.000
kr.
0

01.22.03.3,055 Ny 8 MW fjernvarmekedel
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

k r . 1.900.,000
k r . 1.781.,000
kr.
119.,000

01.22.03.3.056 Kærner i fjernvarmeskorsten
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.
kr.
kr.

700.000
697.000
3.000

01.22.03.3.067 2. etape af automatisering
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.
kr.
kr.

260.000
240.000
20.000

01.22.03.3.068 1. etape af digital ledn.reg.
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

170.000
175.000
5.000

kr.
kr.
kr.

750.000
856.000
106.000

01.22.03.33.069

Etablering af economiser
Kedel 3
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

Sag nr. 38
Omlægning af ledning
Frederiksborggade
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

Sag nr. 38

01.22.03.3.075

Etablering af ledning i
Marienlystvej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

kr.
kr.
kr.

600.000
599.000
1.000

kr.
kr.
kr.

290.000
290.000
0

01.22.03.3.076

01.22.03.3.077

Etablering af ledning i
Frederiksborgvej/Østergården
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

Cirkulationspumpe
sydlige bydel
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

k r . 1.000.000
kr. 1.001.000
1.000
kr.

01.22.03.3.078

Gasl. rørændring
Fjernvarmecentral
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.
kr.
kr.

350.000
350.000
0

kr.
kr.
kr.

500.000
370.000
130.000

01.22.03.3.079

01.22.03.3.087 Etablering af stikledninger
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

k r . 2.530.000
k r . 2.420.000
110.000
kr.

01.22.03.3.090 Måle/styrbrønd
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

60.000
62.000
2.000

kr.
kr.
kr.

68.000
68.000
0

kr.
kr.
kr.

300.000
300.000
0

01.22.03.3.099

Etablering af economiser
Kedel 4
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

01.22.03.3.057 Stikledn. i Valmuevej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

Sag nr. 38

Sag nr. 38

01.22.03.3.070 Individuelle stikledninger
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr. 2.570.000
kr. 2.585.000
kr.
15.000

01.22.03.3.055 Mindreforbrug på kr. 119.000.
Anlægsarbejdet er ikke afsluttet på grund af forsinkelser med leverin
gen af gasbrænderen, beløbet ønskes overflyttet til 1992 og frigivet.
01.22.03.3.067 Mindreforbrug på kr. 20.000.
Anlægsarbejdet er ikke afsluttet, der mangler automatisering af den nye
kedel, og generel indkøring af anlægget, beløbet ønskes overflyttet til
1992 og frigivet.
01.22.03.3.069 Merforbrug på kr. 106.000.
Overskridelsen af kontoen skyldes at den eksisterende gasbrænder skulle
ændres for at fungere med den væsentlige mere fugtige indblæsningsluft.
Economiseren forøger virkningsgraden med at overføre fugtigheden fra
røggassen til forbrænmdingsluften.
01.22.03.3.079 Mindreforbrug på kr. 130.000.
Anlægsarbejdet er ikke afsluttet, der mangler færdiggørelse af gasin
stallationen til kedel nr. 4, beløbet ønskes overflyttet til 1992 og
frigivet.
01.22.03.3.087 Mindreforbrug på kr. 110.000.
Anlægsarbejdet på individuelle stikledninger, beløbet ønskes overflyt
tet til 1992 og frigivet.
01.22.03.3.071 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Merindtægt

kr.
kr.
kr.

200.000
327.000
127.000

Merindtægten skyldes at tilslutningsafgifterne for Falkenborggården er
blevet indbetalt i 1991.
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Merudgift

k r . 129.000
kr.
5.000
kr. 124.000

Den samlede merindtægt

Kr. 127.000

Det indstilles;
at
at
at
at
at

konto 01.22.03.3.055 kr. 119.000 overflyttes til 1992 og fri
gives ,
konto 01.22.03.3.067 kr. 20.000 overflyttes til 1992 og frigi
ves ,
konto 01.22.03.3.079 kr. 130.000 overflyttes til 1992 og fri
g iv6 S ,
konto 01.22.03.3.087 kr. 110.000 overflyttes til 1992 og fri
gives,
anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgiften samt mer
indtægten reguleres over kassebeholdningen

T U ’s beslutning:

Sag nr. 39
TU-møde den 25. februar 1992
HL/mh

Sag nr. 39

Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder
ved elforsyningen
J.nr. 13.03.00.G08/52
Der forelægges anlægsregnskab således:
01.22.02.3.062 Renovering af transformerstationer
Samlet anlægsbevilling
kr.
Afholdte udgifter
kr.
Mindreforbrug
kr.

341.000
323.000
18.000

01.22.02.3.067 Udskiftning af højspændingskabel
Samlet anlægsbevilling
kr.
Afholdte udgifter
kr.
Mindreforbrug
kr.

90.000
87.000
3.000

01.22.02.3.069 Ny højspænding Tulipanvej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

24.000
43.000
19.000

01.22.02.3.071 Udvid, af transformerstation
Samlet anlægsbevilling
Samlet udgift
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

34.000
35.000
1.000

01.22.02.3.077 1. etape digital ledningsreg.
Samlet anlægsbevilling
Samlet udgift
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

170.000
175.000
5.000

01.22.02.3.076 Omlægning luftledn. Oppe Sundby
Samlet anlægsbevilling
kr.
Samlet udgift
kr.
Merforbrug
kr.

120.000
121.000
1.000

01.22.02.3.078 Udvidelse lavspænding
Samlet anlægsbevilling
Samlet udgift
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

465.000
467.000
2.000

kr.
kr.
kr.

720.000
420.000
300.000

01.22.02.3.079

Etablering/flytning
transformerstation buspladsen
Samlet anlægsbevilling
Samlet udgift
Mindreforbrug

Sag nr. 39

Sag nr. 39

01.22.02.3.059 Lavspændingsforsyning Marbækvej
Samlet anlægsbevilling
kr.
Samlet udgift
kr.
Mindreforbrug
kr.

650.000
554.000
96.000

01.22.02.3.079 Mindreforbrug på kr. 300.000.
Anlægsarbejdet er ikke afsluttet, der mangler omkobling af høj- og lav
spændingsforsyning til ny transformerstation, samt at fjerne gi. trans
formerstation, beløbet ønskes overflyttet til 1992 og frigivet.
01.22.02.3.059 Mindreforbrug på kr. 96.000.
Anlægsarbejdet på strækningen fra gi. station til trafo 19 (ved krydset
Bruhnsvej/A.C.Hansensvej) er ikke afsluttet, idet vand- og elforsynin
gen ønsker at samordne anlægsarbejdet på A.C.Hansensvej, beløbet ønskes
overflyttet til 1992 og frigivet.
01.22.02.3.060 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Merindtægt

kr.
400.000
k r . 1.345.000
kr.
945.000

Tilslutningsafgiften for Falkenborggården var ikke f
1992.
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Merudgiften

kr.
kr.
kr.

28.000
21.000
7.000

Den samlede merindtægt

kr.

945.000

Det indstilles,
at
at
at

konto 01.22.02.3.059 kr. 96.000 overflyttes til 1992 og frigives
konto 01.22.02.3.079 kr. 300.000 overflyttes til 1992 og frigives,
anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgiften samt merind
tægten reguleres over kassebeholdningen.

T U ’s beslutning:

#

^

Sag nr. 40
TU-møde den 25. februar 1992
HL/mh

Sag nr. 40

Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder
ved vandforsyningen
J.nr. 13.03.00.G08/52
Der forelægges anlægsregnskab således:
01.22.04.3.078 Vandledning Græse Bygade/Præstem.
Samlet anlægsbevilling
kr.
Afholdte udgifter
kr.
Merforbrug
kr.

910.000
921.000
11.000

01.22.04.3.095 1. etape digital ledningsreg.
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

170.000
175.000
5.000

01.22.04.3.096 Ledningsomlægning
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.
kr.
kr.

420.000
382.000
38.000

01.22.04.3.056 Forsyningsledning i Marbæk
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr.
kr.
kr.

400.000
408.000
8.000

01.22.04.3.079 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Merindtægt

kr.
kr.
kr.

770.000
970.000
200.000

Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

24.000
38.000
14.000

Den samlede merindtægt

kr.

200.000

Det indstilles,
at

anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgifter samt merind
tægter reguleres over kassebeholdningen.

T U ’s beslutning:

Sag nr. 41
TU-møde den 25. februar 1992
HL/mh

Sag nr. 41

2. eta;e af digital ledningsreuistrerin^ for
vand-, el- or fiernvarmeforsynin^en
Anso. nin om anlægsbevillinu
J.nr. 13.00.00.01.005/65
Ved gennemførelse af 2. etape af ledningsregistrering er P.C.Dangraf
fuldt udbygget med to arbejdsstationer, forespørgelsesstation samt
plotter til ledningsregistrering af vand- el- og fjernvarmetegninger.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 henholdsvis
konto
for vandelog fjernvarmeforsyningen,
01.22.04.3.091, 01.22.02.3.072 samt 01.22.03.3.06 hvor der er afsat
rådighedsbeløb på hver af kontiene på kr. 180.000, ialt kr. 540.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for 2. etape af ledningsregistreringen udgør kr. 540.000
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.
Det indstilles, at der søges om anlægsbevilling for anskaffelse af 2.
etape af ledningsregistreringen for vand-, el- og fjernvarmeforsyningen
på kr. 540.000.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 42
TU-møde den 25. februar 1992
HL/mh
Forslag
1992

til

takster

for

Sag nr. 42

fjernvarmeforsyningen

gældende

fra 1.

april

J.nr. 13.03.00.G29/84
Fastafgiften og tilslutningsafgiften bliver reguleret med forbrugerin
dekset .
Forbrugerindekset er steget med 2,31 i perioden 1. december 1990 til 1.
december 1991.
Der er tidligere anvendt bygningsomkostningsindekset for etageejendomme
opført som montagebyggeri for VVS-installationer. Bygningsomkostningsindekset beregnes ikke mere, og nu anvendes forbrugerindekset til regu
lering af ovennævnte afgifter.
Forbrugerindekset kan anvendes til regulering af afgifterne indtil af
gifterne dækker de faktiske omkostninger, derefter skal afdgifterne
være kostægte.
Den variable afgift
m oms.

falder fra

356,24 kr/mwh til 351,00 kr/mwh exl.

Forslag til takstblad vedlægges.
Det indstilles at forslag til takstblad godkendes.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 43
TU-møde den 25. februar 1992
TR/mh

Sag nr. 43

Hyrevognsbevillingen
J.nr. 22.11.G01
Vognmand
6-13.

har tilbageleveret sin hyrevognsbevilling nr.

Frederikssund Taxa har anmodet om, at bevillingen indtil videre ikke
genopslåes som ledig.
Indstilling:
Anmodningen imødekommes.
TU *s be slutning:

Sag nr. 44
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh

Sag nr. 44

"Markvandring" 1992
Fastsættelse af dato
J.nr. 00.01A14
Det foreslås, at der fastsættes dato for gennemførelse af "markvand
ring" 1992, samt at programindhold drøftes.
TU ’s be slutning:

Sag nr. 45
TU-møde den 25. februar 1992
RW/mh

Sag nr. 45

Energibesparende foranstaltninger 1992
J.nr. 82.12.G01
For 1992 er der udarbejdet anlægsprogram for udførelse af energibespa
rende foranstaltninger i kommunale institutioner således:
Sted

Ændringer

Anlægsudgift

Besparel

Falkenborgskolen
Abjergskolen
Oppe Sundby skole
Marienlystskolen
Østergården
Projektering

Varmeanlæg
El- og varmeanlæg
Varmeanlæg
Varmeanlæg
Varmeanlæg

175.000
1.180.000
30.000
285.000
150.000
180.000

34.000
280.000
8.900
85.000
26.000

2.000.000

433.900

Samlede udgifter/besparelser

Anlægsprogrammet er udarbejdet med baggrund i de af Birch og Krogboe
udarbejdede tilstandsrapporter for de enkelte bygninger i maj 1990.
Henset hertil kan der i forbindelse med detailprojekteringen forekomme
afvigelser såvel tekniske som økonomiske i forhold til de i tilstands
rapporterne anbefalede anlægsændringer. Dog vil hovedsigtet med anlægs
ændringerne såvel teknisk som økonomisk blive fastholdt således, at de
anførte besparelser opnås, og at energiforbruget bliver reduceret i
takt hermed.
Det indstilles til byrådet.
at

der gives en bevilling på kr. 2.000.000 til ovennævnte anlægsarbej
der. Beløbet afholdes over konto 06.22.01.3.078, hvor der i 1992 er
afsat kr. 2.000.000 til formålet.

T U ’s beslutning:

Sag nr. 46
TU-møde den 25. februar 1992
LBS/mh
Saaer afgjort af formand o^ forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 18 til pkt. 25.
•/.

Bilag: Oversigt

Sag nr. 46

Sag nr. 47
TU-møde den 25. februar 1992

Sag nr. 47

Eventuelt
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