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Sag nr. 160
TU-møde den 29. august 1995
HL/mh

Sag nr. 160

Fiernvarmeforsynin g af KTH
Godkendelse af tilslutninqsvilkår
J.nr. 13.03.00G01/189
Teknisk udvalg har den 15. august 1995 besluttet at genoptage sagen for
godkendelse af særaftale for fjernvarmepriser
Rådgivende ingeniørfirma Bruun & Sørensen har udarbejdet notat vedrørende
fjernvarmeforsyning af KTH trælasthandel.
I notatet belyses h.h.v. alternativ A med normal fjernvarmeforsyning og alternativ B
tilsluttet til fjernvarmenettets returside.
Begge forslag forudsætter, at der bliver etableret strålevarmepaneler.
Notatet viser, at det er en bedre forretning for fjernvarmeforsyningen at forsyne KTH
med normal fjernvarneforsyning. Alternativ A vil også give mindre varmeflade, og
dermed også lettere at finde plads til i KTH's overfyldte loft med belysning og gitter
m.m.

Forudsætningen er i begge tilfælde, at KTH skal tilsluttes som blokvarmecentral med
en 5-årig rabat, hvor varmeprisen er sammenlignet med varmeudgifterne med
olieopvarmet anlæg, jvf. Gas- og varmeprisudvalgets anvisning.
Fastafgiften vil udgøre ca 11 kr./m2 i den 5-årige periode med indslusningspris. Efter
indslusningsperiodens ophør vil varmeudgiften blive forøget med ca kr. 132.000 årlig
for KTH.
KTH's samlede areal bliver efter ombygning ca 6.000 m2, hvoraf kun 4.000 m2
opvarmes normalt, idet 1.000 m2 opvarmes til 15° og yderligere 1.000 m2 til frostfri
temperatur.

Det indstilles.
at
KTH tilbydes at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen på samme betingelse som
en blokvarmecentral med en 5-årig indslusningspris, jvf. Gas- og varmeprisud
valgets anvisning,
at
tilslutningen sker ved normal tilslutning til fjernvarmeværkets fremløbsside jvf.
alternativ A.
at
fastafgift efter indslusningsperiodens udløb alene beregnes for de 4.000 m2,
som opvarmes normalt.

Bilag: Notat
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Sag nr. 161
TU-møde den 29. august 1995
HL/mh

Sag nr. 161

Fjernvarmeforsyning af KTH
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.00005/191
Etablering af fjernvarmeforsyning til KTH Byggemarked.
Der etableres fjernvarmeforsyning fra krydset Ådalsvej - Frederiksborgvej til KTH
Byggemarked (hvor den eksisterende varmekedel er placeret) incl. veksleranlæg med
pumpe automatik m.m. Udgiften til disse arbejder er anslået til kr. 1.210.000.
Det foreslås, at anlægsbevillingen
finansieres over
konto 01.22.03.3.088 Nye stikledninger hvor der resterer
og tilslutningsafgift fra KTH på
og restfinansiering ved negativ tillægsbevilling på
fra varmeforsyningens driftsbudget til hoved- og stikledninger,
vedligeholdelse (entreprenør og håndværkerudgifter)

kr. 1.210.000
kr.
kr.
kr.

970.000
229.800
10.200

Restbeløbet af rådighedsbeløbet på konto 01.22.03.3.088 er derefter kr. 0.
Der søges tilskud fra Energistyrelsen til arbejdets udførelse. Tilskuddet forventes at
blive minimum 25% af anlægsudgiften ca. kr. 300.000.
Forvaltningen vil på mødet forelægge et skitseprojekt.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr.
1.210.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten kr.
970.000, indtægten på kr. 229.800 vedrørende tilslutningsafgift fra KTH og negativ
tillægsbevilling på kr. 10.200 fra varmeforsyningens driftsbudget til hoved- og stikled
ninger, vedligeholdelse (entreprenør og håndværkerudgifter).

TU's beslutnina:

Sag nr. 162
TU-møde den 29. august 1995
HL/mh

Sag nr. 162

Elforsyning
Lavspændingsforsyning af Skyllebakke Havn, samt ændring af
transformerstation nr. 2
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.07.005/190
Transformerstation nr. 2 Borgervænget skal forsyne den nye bebyggelse på
Skyllebakke Havn.
Det vil være nødvendigt at udskifte lavspændingstavlen i transformerstationen på
grund af den forøgede belastning. Endvidere foreslås etableret en ringforbindelse fra
Færgevej, så der er muligheder for at forsyne lavspændingssiden fra flere
sider.Udgiften til disse arbejder anslås til kr. 100.000.
Udgiften til lavspændingsforsyning af Skyllebakke Havn incl. montage af kabelskabe
inde på Skyllebakke Havn er anslået til kr. 290.600.
Der søges om anlægsbevilling til ovenstående arbejder ialt-kr. 390.G00 +-uforudsete ■
udgifter ialt kr. 450.000
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.02.3.003 Transformerstationer, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr.
450.000.
På konto 01.22.02.3.003 er tidligere bevilget kr. 0.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Forvaltningen vil på mødet forelægge et skitseprojekt.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr.
450.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

TU's beslutning:

Sag nr. 163
TU-møde den 29. august 1995
IHK/mh

Sag nr. 163

Tømninqsordninq for bundfældningstanke - takstblad 1996
J.nr. 06.01.20G01/2178 og J.nr. 09.00.01G01/1098
Teknisk udvalg behandlede den 9. august 1995 forslag til takstblad og regulativ, som
træder i kraft 1. januar 1996, og besluttede at anbefale det til byrådets godkendelse.
På økonomiudvalgsmødet den 21. august 1995 blev det besluttet, at takster på
tømning af bundfældningtanke skulle sendes tilbage til fornyet behandling i teknisk
udvalg.
Begrundelsen for tilbagesendelsen er, at der er blevet foretaget en sammenligning af
de foreslåede takster med takster fra andre kommuner. Der skulle derfor undersøges
prisniveauet, og specielt administrationsbidraget var for højt.
Der er udarbejdet redegørelser for forudsætningerne for takstfastsættelsen samt en
oversigt over takster i andre kommuner i Frederiksborg Amt
Der er ligeledes udarbejdet nyt udkast til takstblad med redegørelse for nedsættelse
af det tidligere foreslåede administrationsbidrag. Endelig fastlæggelse af
tømningsbidrag forelægges udvalget efter afholdt licitation.
Det indstilles at redegørelserne tages til efteretning, og at udkast til takstblad
godkendes.

Bilag: Takstblad 1996
Redegørelse af 24. august 1995
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Sag nr. 164
TU-møde den 29. august 1995
VJC/mh

Sag nr 164

Markvandring 1995
J.nr. 00.01A14
Teknisk udvalg besluttede på mødet den 27. juni 1995 at udsætte markvandringen til
den 6. september 1995.
Markvandring afholdes onsdag den 6. september 1995 med afgang fra teknisk
forvaltning kl. 9.00.
Forventet afslutning kl. 14.30

Bilag: Program.
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Sag nr. 165
TU-møde den 29. august 1995

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 141 til pkt. 153.

Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Sag nr. 165

Sag nr. 166
TU-møde den 29. august 1995

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

Bilag: Brev til orientering vedrørende Bjørneklo.

Sag nr 166

Sag nr. 167
TU-møde den 29 august 1995

Eventuelt

Sag nr 167

