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F R E D E RI K S S UN D KOMMUNE

U D S K R IF T
Økonomiudvalget

21. juni 1999 kl. kl. 13,00

i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte HolmPedersen, Ole Søegaard

Fraværende:

Grethe Olsen forlod mødet under pkt. 146's behandling.

Steen Jensen deltog under pkt. 126-128's behandling.
Bodil Hare deltog i pkt. 136,144,145,146,147 og 150,156,159 og
160. M.Laybourn deltog i pkt. 147 og 148.

Mødet slut:

kl. 17,30

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 125
Information om risikostyring
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Saq nr. 126
Ligningsplan for produktionsåret 1999/2000.

Saq nr. 127
Opkrævning af kontingent til grundejerforening via ejendomsskattebilletten

Saq nr. 128
Udbetaling af elforsyningens formue

Saq nr. 129
MacDonald, forslag til lokalplan nr 86 for et område til restaurationsformål ved Ådalsvej
og Frederiksborgvej

Saq nr. 130
MacDonald, forslag til kommuneplantillæg nr 4 for et område til restaurationsformål ved
Ådalsvej og Frederiksborgvej

Saq nr. 131
Kommuneplantillæg nr. 5 vedr. størrelsen på dagligvarebutikker i bymidten.

Saq nr. 132
Forsøg med udlejning og anvisning af almennyttige boliger

Saq nr. 133
Forslag til landsplanredegørelse 1999

Saq nr. 134
Puljemidler til ansættelse af foreningskoordinator til støtte for den nyetablerede
idrætsforening for sindslidende

Saq nr. 135
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Ansøgning om tillægsbevilling til opnormering af sygeplejetimer

Sag nr. 136
FREDSØL. Ekspropriationsbeslutning.

Sag nr. 137
Tillæg til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Sag nr. 138
Folkeoplysningsudvalgets beretning -1998.

Sag nr. 139
Frederikssund-Jægerspris Musikskole.
Sag nr. 140
Sag vedr. opførelse af daginstitution ved Pilehaven

Sag nr. 141
Sag vedr. overførsel af merforbrug i 1998 i Klub Mix til 1999

Sag nr. 142
Renovering af daginstitutionen Valmuevej

Sag nr. 143
Decentralisering på Bakkeskolen

Sag nr. 144
Kommunal byggemodning af Pedersholmparken, 2. etape.
Anlægsbevilling for gade- og stibelysning.

Sag nr. 145
Privat boligbyggeri, Nordkajen.
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Anlægsbevilling for vandforsyning.

Sag nr. 146
Erhvervsgebyr for administration på affaldsområdet

Sag nr. 147
Godkendelse af WM-notat om slammineraliseringsanlæg

Sag nr. 148
Budgetforslag 2000 og overslagsårene 2001-2003.

Sag nr. 149
Budgetopfølgning pr. 30. april 1999.

Sag nr. 150
Korrektion af licitationsresultat, Havnegade/Østergade, udførelse af ledningsrenoveringer
og anlæg af sivegade

Lukket møde

Sag nr. 151
Nedrivning af bygninger på ejendommen Matr. Nr 168e Frederikssund bygrunde

Sag nr. 152
Byggemodning.

Sag nr. 153
Kommunal byggemodning

Sag nr. 154
Byggemodning
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Sag nr. 155
Salg af areal.

Sag nr. 156
Salg af areal

Sag nr. 157
Genudbud af arealer

Sag nr. 158
Ansøgning om tillægsbevilling

Sag nr. 159
Besættelse af stilling

Sag nr. 160
Klage.

Sag nr. 161
Orienteringssager

Sag nr. 125

Information om risikostyring

Journal nr.:

82.00.05 G01

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 6. oktober 1998 en
certificeringsansøgning til Kommunernes gensidige
Forsikringsselskab vedrørende risikostyring, inklusiv midler til
ansættelse af en risikostyringskoordinator. KgF godkendte den
23. november 1998 ansøgningen som bl.a. indebæreret
støttebeløb til Frederikssund Kommune på kr. 125.000 pr. år i
op til tre år.
Finn Holm-Jørgensen, derfra 1. april 1999 har varetaget
funktionen som risikostyringskoordinator, vil kort redegøre for de
aktuelle tiltag omkring risikostyring, samt hovedtræk af
handlingsplanen for 1999, 2000 og 2001.
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Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Intet

Indstilling:

Til orientering

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:

Side 6 af 38

Finn Holm-Jørgensens orientering blev taget til efterretning.

Sag nr. 126

Ligningsplan for produktionsåret 1999/2000.

Journal nr.:

25.00. P15.

Lovgrundlag:

Lov om skattemyndighedernes Organisation og Opgaver.

Sagsfremstilling:

I henhold til ovenstående lov er Byrådet ansvarlig for, at der
hvert år udarbejdes en plan for den kommunale
skattemyndigheds ligningsarbejde. Planen gælder for perioden
1. juli 1999 til 30. juni 2000 og vedrører hovedsageligt
gennemgang af selvangivelser vedrørende indkomståret 1998.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ligningsplan for produktionsrået 1999/2000.

Indstilling:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler, at
ligningsplanen godkendes.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Ligningsplanen anbefales godkendt.

Sag nr. 127

Opkrævning af kontingent til grundejerforening via
ejendomsskattebilletten.

Journal nr.:

25.02.00.035

Sag fra:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen.

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

En grundejerforening har rettet henvendelse til kommunen om
muligheden for at få opkrævet grundejerforeningskontingent via
ejendomsskattebilletten.
Forvaltningens tidsforbrug vedrørende den enkelte
grundejerforening vil omfatte arbejdet med konvertering i
forbindelse med selve oprettelsen. Herudover skal der én gang
årligt foretages afregning mellem kommunen og
grundejerforeningen samt eventuel indberetning af
kontingentændring.
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Kommunens årlige udgift til den EDB-mæssige drift vil udgøre
2,00 kr. pr. parcel.
Antallet af afregningsterminer af det opkrævede kontingent kan
fastsættes lokalt. Afregning til grundejerforeningen vil ske for
samtlige grundejere, uanset om de er i restance eller ej.
Restancen vil følge de almindelige inddrivelsesmetoder via
incassoafdelingen, men såfremt restancen senere overgår til
inddrivelse via advokat vil kontingentet forinden oversendelse til
advokat blive fratrukket restancen og beløbet vil blive opkrævet
hos grundejerforeningen.
Der skal udarbejdes en standardaftale, hvor de nærmere
retningslinier mellem grundejerforening og kommunen aftales.
Lignende aftale er indgået i Jægerspris Kommune, hvor
kommunens opkrævningsvederlag er fastsat til 10% af
grundejerforeningens samlede kontingentbeløb.
Til sammenligning modtager Frederikssund Kommune 2,5% i
opkrævningsvederlag af de samlede skorstensfejergebyrer.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale Ingen.
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Kopi af Jægerspris Kommunes aftale vedlægges til orientering.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler
at byrådet træffer en principiel beslutning om at kommunen efter
anmodning opkræver kontingentbeløb for grundejerforeninger i
kommunen,
at opkrævningsvederlaget fastsættes til 10% af
grundejerforeningens samlede kontingentbeløb,
at der indgås aftale med den enkelte grundejerforening,
at der udarbejdes aftaler i lighed med eksemplet fra Jægerspris
Kommune.
at afregningsterminerne bør fastsættes til 2 gange årligt,
henholdsvis den 15/2 og den 15/8.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomiudvalget vedtog, at grundejerforeningskontingent ikke
opkræves via ejendomsskattebilletten.

Sag nr. 128

Udbetaling af elforsyningens formue

Journal nr.:

13.00

Lovgrundlag:

Lov om elforsyning

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte på sit møde den 2. marts 1999 et udkast til
aftale imellem Frederikssund Kommune og NESA A/S om
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overdragelse af den kommunale el- og fjernvarmeforsyning til
NESAA/S.
Aftalen indebærer, at der bliver et beløb på anslået 48 mio. kr. til
udbetaling til elforbrugerne.
Det vedtoges, at beløbet udbetales til elforbrugerne i henhold til
en fordelingsnøgle, som er elforbruget i de seneste 2 forbrugsår.
Beløbet udbetales til de aktuelle kunder/forbrugere pr. 31. marts
1999.
Denne fordelingsnøgle kan imidlertid forekomme
uhensigtsmæssige i det omfang, der er tale om storforbrugere
med trippelmålere, d.v.s. målere hvor forbruget er tidsopdelt.
I disse tilfælde vil en forholdsmæssig fordeling, hvorved samtlige
forbrugere inden for de 2 sidste år får andel i udbetalingen, være
mere rimelig.
Dette er belyst ved følgende eksempel:
Forbrug de sidste 2 år: 5.274.430 kWh
Skønnet udbetaling pr. kWh 52 øre: 1.371.351 kr.

Der har eksempelvis været 3 forbrugere på måleren inden for
perioden:
1. forbruger 01.04.1997 - 14.10.1998,
2. forbruger 14.10.1998 - 03.11.1998,
3. forbruger 03.11.1998 - 31.03.1999.

Ved ændring af fordelingsnøglen vil den samlede udbetaling
skulle fordeles således:
1. forbruger 1.033.313 kr.
2. forbruger 45.208 kr.
3. forbruger 292.829 kr.
I alt 1.371.350 kr.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen - idet det dog kan bemærkes at tab på restancer vil blive
mindre, hvorved det samlede beløb der skal udbetales til den
enkelte forbruger bliver større

Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at fordelingsnøglen ændres for så vidt
angår trippelmålere - d.v.s. målere hvor forbruget er tidsopdelt således at beløbet fordeles mellem samtlige de forbrugere, der
har været gennem de 2 seneste år
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Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Forvaltningens indstilling anbefales godkendt under
forudsætning af El-prisudvalgets godkendelse.

Sag nr. 129

MacDonald, forslag til lokalplan nr 86 for et område til
restaurationsformål ved Ådalsvej og Frederiksborgvej

Journal nr.:

01.02.05P16/86 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999 sag nr. 70

Lovgrundlag:

Planloven, Vejloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004

Sagsfremstilling:

Høringsfasen forforslag til lokalplan nr. 86 slutter den 8. juni 1999.
Der er ind til nu indkommet 3 bemærkninger til lokalplanen
Det ene kommer fra Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, som
meddeler, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger fra
Amtet som regionplanmyndighed.
Derimod bemærker amtet som myndighed i henhold til
vejlovgivningen, at hvad angår vejadgang og dispensation fra
vejbyggelinie i forhold til til landevej 141 henviser amtet til
tilladelse af 5. marts 1999 og de heri anførte vilkår.
Det andet kommer fra H. Romme, Borgmestervænget 45, som
ikke har indvendinger imod forslaget, men derimod roser
bestræbelserne på at etablere beplantning.
Det tredje kommer fra Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
som udtrykker betænkeligheder ved de trafikale problemer, der
kan opstå ved etablering af en MacDonaldrestaurant. Det drejer
sig om:
1. parkering langs Omkørselsvejen på cykelstien
2. hasarderede u-vendinger på Omkørselsvejen
3. kødannelse ud på Omkørselsvejen ved venstresving mod
restauranten
Herudover finder han det beklageligt at beskære det rekreative
område ved udlæg af areal til en stor restaurant.
Det er Teknisk Forvaltnings opfattelse, at netop en sådan "drive
in-restaurant" har talrige erfaringer i at løse de trafikale problemer,
som måtte opstå.
Under forberedelsen af lokalplanen har ansøgeren ladet foretage
undersøgelse af de forventede fremtidige trafikstrømme. Dette er
tidligere behandlet af Byrådet, og de nødvendige anlægsprojekter
er forudsat betalt af ansøger. Da Omkørselsvejen er en amtsvej,
er der, og vil der blive forhandlet med Amtet, ligesom også politiet
skal høres i sagen.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Økonomiudvalget d. 21. juni 1999

Bilag:

Kopi af indsigelser vedlægges

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller:
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at forslaget til Lokalplan 86 godkendes endeligt i henhold til
planlovens § 27.
Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999:
Indsigelse af 29. maj 1999 fra Tove Campana og Aage
Mortensen, Rugskellet blev forelagt på mødet og bilægges
dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet.
Kurt Jensen, Ove Scheel og Birgit Madsen kan ikke anbefale
indstillingen.
Indstillingen anbefales af Per Bille Henriksen og Bente Nielsen.
Per Bille Henriksen og Bente Nielsen begærer sagen i Byrådet.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomiudvalget anbefaler, at forslag til lokalplan nr.86
godkendes endeligt i henhold til planlovens § 27.

Sag nr. 130

MacDonald, forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et område
til restaurationsformål ved Ådalsvej og Frederiksborgvej

Journal nr.:

01.02.15P16/4 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999 sag nr. 71

Lovgrundlag:

Planloven, Vejloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004

Sagsfremstilling:

Høringsfasen forforslag til lokalplan nr. 86 slutter den 8. juni 1999.
Der er ind til nu indkommet 1 bemærkning til tillægget
Den kommer fra Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, som
meddeler, at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger fra
Amtet som regionplanmyndighed.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Kopi af indsigelse vedlægges

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller:
at forslaget til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes endeligt i
henhold til planlovens § 27.

Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999:
Kurt Jensen, Ove Scheel og Birgit Madsen kan ikke anbefale
indstillingen.
Indstillingen anbefales af Per Bille Henriksen og Bente Nielsen.
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Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomiudvalget anbefaler kommuneplantillæg nr. 4 godkendt.

Sag nr. 131

Kommuneplantillæg nr. 5 vedr. størrelsen på
dagligvarebutikker i bymidten.

Journal nr.:

01.02.15P16/5 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999 sag nr. 69

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Høringsfasen forforslag til tillæg nr. 5 sluttede den 11. maj 1999.
Der er indkommet 2 bemærkninger til tillægget
Den ene er fra Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, som meddeler,
at forslaget ikke giver anledning til bemærkninger fra Amtet
hverken som regionplanmyndighed ellersom myndighed i henhold
til anden lovgivning.
Den anden kommer fra Danmarks Naturfredningsforening.
Lokalkommiteen mener, at der med de nye bestemmelser erfare
for at mindre og lave bykarakteriske huse kan blive opkøbt og
nedrevet, og herefter erstattet af nye bygninger, som helt eller
delvis vil ændre den indre bys struktur og sammensætning.
Lokalkomiteen anbefaler, at forslaget ikke vedtages, eller at der
sættes andre og mere stramme rammer for den indre by.
Teknisk Forvaltning er af den opfattelse, at såvel
Kommuneplanen, som Lokalplan 30 for Bykernen sikrer det
eksisterende købstadmiljø.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Kopi af indsigelser

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller:
at forslag kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt

Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999:
Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.
Bente Nielsen ønsker, at der i lokalplan 30 indarbejdes faste
retningslinier for det arkitektoniske udtryk.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Ole Søegaard ønsker, at der i lokalplan nr. 30 indarbejdes faste
retningslinier for det arkitektoniske udtryk.

I

li
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Sag nr. 132
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Forsøg med udlejning og anvisning af almennyttige boliger

Journal nr.:

03.10.04G01/4231 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999 sag nr. 73

Lovgrundlag:

Lejeloven

Sagsfremstilling:

Boligforeningen AAB, i Frederikssund Kommune ønsker at lave
forsøg med udlejningen i afdelingerne 4, 6 og 8, i alt 40
enfamiliehuse/række-huse og ligger på adresserne Falkenborgvej
21-31, Frederiksborgvej 31-37, Rugskellet 1-26 samt Markleddet
23-29 og 31-38.
Ifølge reglerne om udlejning af almene boliger har familier med 1
eller flere børn fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Dog er
man, hvis man flytter fra en større lejlighed altid berettiget til en
mindre lejlighed, selv om man ikke har børn. De omtalte boliger er
"mindre" boliger, selv om det er haveboliger. De vil fremover blive
udlejet til ældre uden børn. I kraft af deres lave medlemsnummer.
AAB synes ikke, det er rimeligt. Huse med haver bør forbeholdes
børnefamilier.
Dette ønske kan imødekommes ved en forsøgsordning, hvor man
ændrer ovennævnte regel, og fastsætter det kriterium, at man
skal have børn forat komme i betragtning til disse haveboliger.
Forsøget ønskes at løbe over 5 år.
Det er Kommunalbestyrelsen, som skal ansøge Bygge- og
Boligstyrelsen om godkendelser af forsøg.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ansøgning fra Boligforeningen AAB, i Frederikssund Kommune
om "Forsøg med udlejning og anvisning af almene boliger" samt
forslag til AAB's Repræsentantskabsmøde 15. marts 1999.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller:
at forsøget godkendes og,
at ansøgningen fra Boligforeningen AAB i Frederikssund
Kommune påtegnes og videresendes til Bygge- og Boligstyrelsen
med anbefaling fra Byrådet.

Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 133
Journal nr.:

Forslag til landsplanredegørelse 1999
01.01.01P17/4198 - pf
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Sag fra

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999 sag nr. 68

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Regeringens forslag til ny landsplanredegørelse "lokal identitet og
nye udfordringer" blev offentliggjort den 26. april 1999.
Debatoplægget vil være til debat frem til den 22. juni 1999.
Teknisk forvaltning bemærker, at landsplanredegørelsen i vores
egn først og fremmest kan ses at have adresse til Bycirklen, der
som talerør for egnen bedst kan sikre, at de eksisterende
initiativer indenfor for eksempel erhverv, lokalisering og turisme
kan omtales og finde støtte i den endelige landsplanredegørelse
1999. Dette kan forventes drøftet i Bycirklens forretningsudvalg
den 15. juni 1999.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale Ingen
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Landsplannyt nr 26, februar 1999 og
Landsplannyt nr 27, april 1999, der omtaler redegørelsen er
vedlagt.
(Forslag til landsplanredegørelse 1999 er i sagen)

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at regeringens forslag til
landsplanredegørelse tages til efterretning

Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 9. juni 1999:
På mødet forelagde forvaltningen udkast til besvarelse fra
Bycirklen, som forelægges Bycirklens borgmestre den 15. juni
1999.
Udvalget tog sagen til efterretning.
Fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Taget til efterretning.

Sag nr. 134

Puljemidler til ansættelse af foreningskoordinator til støtte
for den nyetablerede idrætsforening for sindslidende

Journal nr.:

16.15.06 034

Sag fra:

Det Sociale Udvalg den 7. juni 1999.

Lovgrundlag:

Lov om social service § 65

Sagsfremstilling:

Det Sociale Udvalg godkendte i sit møde den 7. juni 1999, at
indkomne puljemidler fra Kulturministeriets idrætspulje kr.
84.000,00 kan anvendes til ansættelse af foreningskoordinator
til støtte for den nyetablerede idrætsforening for sindslidende.

Bevilling:

Der er budgetmæssig dækning.
Ingen.

Økonomiudvalget d. 21. juni 1999
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Kopi af sag nr. 52 af 7. juni 1999.

Indstilling:

Det Sociale Udvalg anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd
godkender, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 84.000,00 til
dækning af de direkte udgifter samt en indtægtsbevilling
vedrørende tilskuddet fra Kulturministeriets idrætspulje. Der
søges også om at bevillingen indarbejdes i år 2000.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling.
De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i år 2000.

Sag nr. 135

Ansøgning om tillægsbevilling til opnormering af
sygeplejetimer

Journal nr.:

16.00.00 002

Sag fra:

Det Sociale Udvalg den 7. juni 1999

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

Det Sociale Udvalg godkendte i sit møde den 7. juni 1999, at
sygeplejerskenormeringen forøges med 30 timer ugentlig, i
indeværende år samt overslagsårene.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ca. kr. 230.000.
30 timer ugentlig fordelt på 3 ældrecentre.

Bilag:

Kopi af sag nr. 54 af 7. juni 1999.

Indstilling:

Det Sociale Udvalg anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd
godkender, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 230.000,00 i
indeværende år samt overslagsårene.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Sagen oversendes til behandling i forbindelse med
budgetlægningen for år 2000 og overslagsårene.

Sag nr. 136

FREDSØL. Ekspropriationsbeslutning.

Journal nr.:

13.02. G01/3436

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lov om vandforsyning.

Sagsfremstilling:

Med henblik på ekspropriation for areal- og servituterhvervelser
for nødvandsforsyningsanlægget mellem Frederikssund og
Ølstykke Kommuner, har der den 15.04.1999 været afholdt
åstedsforretninger med de berørte lodsejere.
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Protokol fra åstedsforretningen foreligger i sagen (i original og
udskrift).
Udskrift af åstedsprotokollen er den 26.04.1999 fremsendt til de
lodsejere der udbad sig de lovbestemte 3 ugers betænkningstid
vedrørende accept af det forelagte erstatningsforslag.
Lodsejere der tiltrådte erstatningsforslaget har fået fremsendt
protokol-udskriften til orientering.
Status for åstedsforretningen, efter udløbet af 3-ugers fristen, er
anført på vedlagte bilag.
Heraf fremgår, at der er modtaget skriftlig accept fra 4 lodsejere
samt, at 3 lodsejere ikke har reageret inden fristens udløb.
Det samlede erstatningsbeløb, eksklusiv afgrødeerstatning,
udgørea. kr. 459.000.
Det endelige erstatningsbeløb til den enkelte lodsejer reguleres
efter opmåling.
Ovennævnte erstatningsbeløb skal tillægges
afgrødeerstatninger, som først kan opgøres efter
anlægsarbejdets afslutning.
Oversigt over erstatningsbeløbenes fordeling fremgår af
vedlagte bilag.
Byrådet kan efter 3-ugers fristens udløb tage beslutning om
ekspropriationens gennemførelse på det foreliggende grundlag.
Efter ekspropriationsbeslutning indtræder endnu en
indsigelsesfrist på minimum 4 uger fra bekendtgørelse heraf, for
de lodsejere der ikke har accepteret erstatningsforslaget.
Erstatningssummerne eksklusiv afgrødeerstatning og eksklusiv
strukturskadeerstatning, i alt ca. kr. 200.000, udbetales
umiddelbart efter projektets start i september 1999.
Strukturskade- og afgrødeerstatning udbetales efter projektets
afslutning og endelig opmåling.

Bevilling:

Bevilling til erstatningsbeløb vil blive søgt i forbindelse med
bevillingsansøgning til anlægsarbejdet i august 1999.

Økonomi og personale- Ingen.
Mæssige konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

• Oversigt over erstatningsforslag, 26.05.1999.
• Status for åstedsforretningen, 26.05.1999.
Forvaltningen anbefaler,
at åstedsforhandlingerne godkendes og
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at ekspropriationen gennemføres i.h.t åstedsprotokollen med de
heri foreslåede erstatningsbeløb.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 7. Juni 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomiudvalget anbefaler Teknisk udvalgs indstilling, hvorefter
Frederikssund kommune skal bære 50% af udgifterne til
erstatning.
Frederikssund kommunes udgift, anslået til kr. 329.500.-,
finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte
rådighedsbeløb.

Sag nr. 137

Tillæg til regulativer for husholdningsaffald og
erhvervsaffald.

Journal nr.:

07.01.05P24/2124 & 07.01.05P24/3579

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om
Miljøbeskyttelse & Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse
nr. 1067 af 22. December 1998 om håndtering af affald af
elektriske og elektroniske produkter.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal senest den 1. juni 1999 vedtage regulativ for
håndtering af affald af elektriske og elektroniske produkter
(e-skrot).
Miljøstyrelsen har endnu ikke udsendt en lovet vejledning om
emnet. Uanset dette har kommunerne i det fælleskommunale
affaldssamarbejde AFAV, udarbejdet fælles bestemmelserom
indsamling og håndtering af e-skrot fra husholdninger og
erhverv. Der kan derfor blive tale om ændring af
bestemmelserne, når vejledningen foreligger.
Bestemmelserne indarbejdes som tillæg til eksisterende
regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald. For
husholdninger fast-sættes, at affaldet skal afleveres på den
kommunale genbrugsplads, til den kommunale genbrugsordning
eller overlades til bortskaffelse hos en forhandler, der
markedsfører sådanne produkter og som tilbyder at modtage
affaldet som led i den kommunale indsamlingsordning.
Virksomheder m.v. skal aflevere de fleste typer e-skrot på
genbrugs- og modtagepladsen. Visse typer skal afleveres til
anden aftager efter AFAV’s anvisning.
Markedsprisen for behandling af e-skrot er i øjeblikket på 5-7
kr./kg. Med de mængder der p.t. indsamles på containerpladsen
vil det betyde en udgift på ca. 300.000 kr. Dertil kommer
kørselsudgift. Der er i forslag til driftsbudget for pladsen for år
2000 afsat kr. 324.000 til denne type affald. Det kan oplyses, at
AFAV på vegne af medlems-kommunerne arbejder på, i
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samarbejde med Nordforbrænding at etablere en indsamling og
behandling af affaldet med henblik på at kunne tilbyde
medlemskommunerne en lavere behandlingspris.
Bevilling:

Der opkræves ikke særskilt gebyr for bortskaffelsen af e-skrot.
Udgifterne afholdes over genbrugs- og modtagepladsens budget
som er brugerfinancieret af virksomheder og private ved betaling
af årligt gebyr for brug af pladsen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Driftsudgift på 324.000 der er indarbejdet i forvaltningens forslag
til budget 2000 for genbrugs- og modtagepladsen.

Bilag:

Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald.
Tillæg nr. 9 til regulativ for husholdningsaffald.
Konsekvensrettelser til hoveddelen af regulativ for
erhvervsaffald.

Indstilling:

Det indstilles at tillæggene til regulativerne for
husholdningsaffald og erhvervsaffald anbefales Byrådet til
godkendelse.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 138

Folkeoplysningsudvalgets beretning -1998.

Journal nr.:

18.00.K07

Sag fra:

Kultur- og fritidsudvalget

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Beretning for folkeoplysningsudvalgets virksomhed i 1998.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Folkeoplysningsudvalgets beretning.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor økonomiudvalget
og byrådet anbefaler, at folkeoplysningsudvalgets årsberetning
tages til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.
Folkeoplysningsudvalgets beretning blev taget til efterretning og
fremsendes til økonomiudvalget og byrådet.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

If
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Sag nr. 139

Frederikssund-Jægerspris Musikskole.

Journal nr.:

20.07

Sag fra:

Kultur- og fritidsudvalget

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Frederikssund-Jægerspris Musikskole meddeler,
at den ikke længere er i stand til at drive Musikskolen inden for
de nuværende økonomiske rammer. Som det vil fremgå
nedenfor vil Musikskolen komme ud af 1999 med et betragteligt
underskud. Dette underskud har flere årsager bl.a. harder
været en større tilvækst i elevtilgangen end forventet,
musikskolelærernes lønstigning har været 2-3 % større end
pristalsreguleringen, indgåelse af ny overenskomst på området
får fuld effekt i 1999 og endelig har Statens Musikråd ikke
kunnet leve op til målsætningen om en refusionsprocents på 25.
Refusionsprocenten er over årene faldet til 18,5.
Ifølge bestyrelsen for Frederikssund-Jægerspris Musikskole må
konsekvensen af den beskrevne udvikling være, at tiden er inde
til, at kommunerne fremover selv driver Musikskolen.

Bevilling:

Musikskolen får i 1999 et samlet kommunalt tilskud på 685.735
kr. Ifølge driftsoverenskomsten mellem Frederikssund og
Jægerspris kommuner og Musikskolen udgør Frederikssund
kommunes andel 71,28% eller 488.790 kr. Musikskolen
forventer at budgettet for 1999 på samlet 1.744.000 kr. vil
resultere i et underskud på 274.000 kr. Herfra skal fragå
Musikskolens egenkapital som udgør 48.000 kr. Det reelle
underskud vil herefter være på 226.000 kr. Hvis Musikskolen
opretholdes på samme niveau i budgetoverslagsårene vil
underskuddet blive 274.000 kr. årligt, da Musikskolen ikke
længere har nogen kapital at tære på.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Af Musikskolens forventede underskud i 1999 på 226.000 kr.
udgør Frederikssund kommunes andel ifølge
driftsoverenskomsten 71,28 % eller 161.090 kr. På kultur- og
fritidsudvalgets konto for Musikskolen er der 14.740 kr.
uforbrugte midler i 1999. Der vil i givet fald være behov for en
tillægsbevilling på 146.350 kr. finansieret af kommunens
kassebeholdning. For budgetoverslagsårene vil der med
udgangspunkt i den gældende overenskomst være behov for
yderligere 195.300 kr. årligt.

Bilag:

a. Driftsoverenskomst mellem Frederikssund og Jægerspris
kommuner og Musikskolen af september 1995.
b. Vedtægter for den selvejende institution Frederikssund og
Jægerspris Musikskole af 27. februar 1997.
c. Musikskolens virksomhedsplan og budget for 1998 af 27.
april 1998.
d. Udgiftsfordelingsnøgle mellem Frederikssund og
Jægerspris kommuner vedr. Musikskolens budget 1999 af
15. december 1998.
e. Musikskolens brev om driftsoverenskomst med
Frederikssund og Jægerspris kommuner af 11. februar
1999.
f. Musikskolens brev om midler til dækning af underskud i
1999 af 6. april 1999.
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g. Musikskolens redegørelse for udviklingen de sidste 5 år af
24. maj 1999.
Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 1999.
Det indstilles til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling
i 1999 til Musikskolen på 146.350 kr. underforudsætning af
tilsvarende bevilling fra Jægerspris kommune. Formanden og
forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling med
Jægerspris kommune om mulighederne for at etablere en
fælles-kommunal musikskole.
Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 140

Sag vedr. opførelse af daginstitution ved Pilehaven

Journal nr.:

82.06:16.06.00

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Lov om social service
Bygningsreglement m.v.

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag vedrørende opførelse af Scandi Camp
institution på arealet ved eksisterende institutioner i Pilehaven.

Af tidsmæssige årsager vil økonomisk oversigt først foreligge på
mødet.

Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at en
undersøgelse af jordbundsforholdene viser, at der skal ekstra
fundering på området. Herudover er det blevet oplyst, at derfra
teknisk forvaltning vil blive stillet krav med hensyn til støjniveauet
inde og ude i den ny institution. På nuværende tidspunkt er det
ifølge firma med ekspertise på området ikke muligt at afgøre i
hvilket omfang, der vil blive stillet særlige krav til isolering,
støjafskærmning m.v.
Endelig kan der vise sig problemer med afvanding af
overfladevand i området.
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Der er ikke optaget beløb i investeringsoversigten til finansiering af
byggeriet.

Økonomi og personale Beregninger vil foreligge på mødet.
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen p.t - bliver udleveret på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at der søges anlægsbevilling ifølge økonomisk
opstilling.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Sagen oversendes til byrådet med ansøgning om bevilling på
4.620.918 kr.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 141

Sag vedr. overførsel af merforbrug i 1998 i Klub Mix til 1999

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Lov som social service
Regler om decentralisering i Frederikssund kommune

Sagsfremstilling:

Ved opgørelse af regnskabsåret 1998 for Klub Mix udviste dette
et væsentligt merforbrug på samtlige rammer:
Lønudgifter - 174.498
Fast ejendom 36.650
Normtal 238.430
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Ifølge decentraliseringsregler er der overførselsadgang vedr.
fast ejendom og normtal, hvilket betyder, at klubben i 1999 reelt
ikke har midler til rådighed for aktiviteter, idet det samlede
budget for normtal i 1999 andrager kr. 118.340.

I forbindelse med konstatering af merforbruget er der udtaget
ca. 1/3 af bilagene fra 1998. Af disse bilag fremgår, at der
tilsyneladende ikke er tale om regnskabsmæssige
uregelmæssigheder, men alene uforsvarlig administration samt
uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af personaletimerne.

Institutionen har pr. 1. marts 1999 fået ny leder, som er pålagt at
være tilbageholdende for så vidt angår økonomiske
dispositioner, indtil ovenstående problemstilling er afklaret.

Forvaltningen har taget skridt til, at klubberne fremover indgår i
budgetkontrollen pr. 30/4 og 30/9, selvom der er fuld
decentralisering på området.

Bevilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning for det overførte merforbrug
fra 1998.

Økonomi og personale Der søges tillægsbevilling på kr. 238.430 til dækning af overført
mæssige
merforbrug fra 1998 på normtalsrammen.
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der søges en tillægsbevilling til Klub
Mixtil dækning af overført underskud på kr. 238.430, da
klubben heller ikke vil have midler til at gennemføre nogen
aktiviteter overhovedet i 1999. Med henvisning til, at
overforbruget dækker over et forøget aktivitetsniveau i Klub Mix
i 1998, indstiller formanden, at Børn- og ungeudvalget indenfor
sit eget budget anviser en ekstraordinær bevilling på kr. 100.000
til Klub Mix.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
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Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet det
forudsættes, at klubberne fremover indgår i budgetkontrollen.

Sag nr. 142

Renovering af daginstitutionen Valmuevej

Journal nr.:

16.06.00

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Lov som social service

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørende renovering af daginstitutionen Valmuevej
genoptages efter høring i institutionens bestyrelse.

Bestyrelsen har fremsendt høringssvar dateret 27. maj 1999
Vedlagt som bilag.

Bevilling:

Der er optaget kr. 1 mio. i investeringsoversigten for 1999

Økonomi og personale Ingen p.t.
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Svar fra bestyrelsen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at udvalget tager stilling til det videre
forløb. Såfremt det reviderede projekt for renovering godkendes
af udvalget, søges byrådet om frigivelse af beløbet på kr. 1 mio.
med henblik på igangsættelse af arbejdet.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget godkendte det reviderede projekt og søger byrådet om
frigivelse af 1 mio. med henblik på igangsættelse af arbejdet.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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Sag nr. 143

Decentralisering på Bakkeskolen

Journal nr.:

00.15.02

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at alle institutioner skal overgå til
lønsumsstyring senest ved udgangen af 2000, vil det være
særdeles hensigtsmæssigt med en periode inden, hvor en
enkelt institution får fuld decentralisering med henblik på at
indhente erfaringer ved denne organisation.

Forvaltningen skal derfor foreslå, at der indføres fuld
decentralisering for Bakkeskolen pr. 1. august 1999.
Når Bakkeskolen er valgt, skyldes det, at der her er tale om
forskellige personalegrupper, forskelligartede indtægter (fra
kommunen, fra amtet, fra indtægtsdækket virksomhed og fra
andre kommuner), udgifter til bygninger, til undervisningsmidler,
til leasingkontrakter, og som nævnt løn til forskellige
personalegrupper, m.v.

Muligheden for fuld decentralisering har været drøftet i
bestyrelsen, og såvel bestyrelse som skoleinspektør går ind for
en sådan ordning.

Såfremt ordningen kan anbefales af Børn- og ungeudvalget og
bliver vedtaget af Byrådet, er det hensigten at etablere et
samarbejde med løn- og personaleafdelingen, økonomisk
forvaltning og børne- og kulturforvaltningen, som løbende
indsamler erfaringer fra ordningen.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
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Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget tage stilling til
forslaget om indførelse af fuld decentralisering for Bakkeskolen
pr. 1. august 1999.

Beslutninger:

Børn- og ungeudvalgets møde den 7. juni 1999:
Udvalget godkendte fuld decentralisering for Bakkeskolen pr. 1.
august 1999.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet det
forudsættes, at Bakkeskolen indgår i budgetkontrollen.

Sag nr. 144

Kommunal byggemodning af Pedersholmparken, 2. etape.
Anlægsbevilling for gade- og stibelysning.

Journal nr.:

Sag fra:

05.01.12G01/4187

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Vejloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunal byggemodning af
Pedersholmparken, 2. Etape, skal Frederikssund Kommune
etablere gade- og stibelysning.

NESA er med brev af 28.04.1999 anmodet om at afgive tilbud på
etablering af gade- og stibelysning.

NESA har den 27.05.1999 oplyst overslagspris.
Skriftligt tilbud eftersendes i uge 24,1999.

I henhold til gældende vilkår for belysningsanlæg, dækker
NESA's investering i anlægget anlægsomkostninger for monteret
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standardarmatur for den pågældende belysningsopgave samt
tænde- og slukkeudstyr.
Kundens anlægstilskud dækker omkostninger til projektering samt
etablering af kabler og ledninger.

Belysningsanlægget forbliver NESA's ejendom og drives og
vedligeholdes i.h.t. gældende overdragelsesaftale mellem
Frederikssund Kommune og NESA.

Belysningsanlægget strømforsynes fra eksisterende anlæg
etableret under etape 1, hvorfor der ikke skal betales
investeringsbidrag.

Anlægget udføres i perioden 01.07. - 15.10.1999.

Bevilling:

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten for 1999 - 2002
til udførelse af gade- og stibelysning for Pedersholmparken, 2.
etape.

Finansieringen sker via kassebeholdningen.

Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med
byrådsbeslut-ningen den 06.04.99 vedrørende sag nr. 54,
Anlægsregnskab for Pedersholmparken, 1. etape, blev tilbageført
kr. 877.912 til kasse-beholdningen fra den daværende bevilling til
vej- og stianlæg samt gadebelysning.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Udaifter:

Overslagspris fra NESA.

Anlægstilskud: 120.000 kr.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
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at gade- og stibelysning etableres af NESA, og

at der ydes en anlægsbevilling til udgiften på kr. 120.000,
finansieret af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. juni 1999:
På mødet oplyste forvaltningen, at bevillingsbeløbet alene
vedrører vejbelysning, Teknisk Udvalg ønsker ikke belysning på
stierne.

Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Indstillingen godkendes.

Sag nr. 145

Privat boligbyggeri, Nordkajen.
Anlægsbevilling for vandforsyning.

Journal nr.:

13.02.10G01/3846

Sag fra

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lov om vandforsyning.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med privat boligbyggeri, Nordkajen, skal
Frederikssund Kommune etablere vandforsyning hertil.

Vandledningen skal etableres på matr. 49a, som er klassificeret
som affaldsdepot, hvilket betyder, at opgravet jord skal
bortskaffes til jordrensning/deponering.

I den anledning er der den 03.06.1999 fremsendt ansøgning om
gravetilladelse til Frederiksborg Amt.
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For, at minimere jordmængden til bortskaffelse, etableres
hovedparten afvandledningen ved flowspuling.
Jordmængden der herefter skal bortskaffes, anslås til ca. 21 t.

Grave-/flowspuling udføres af Nordkysten i.h.t. enhedspriser i
gældende prisaftale mellem Vandforsyningen og Nordkysten.

Montagearbejdet udføres i eget regi.

Arbejdet påregnes udført i juli 1999.

Bevilling:

Der er på investeringsoversigten for 1999 overført kr. 45.000 fra
1998 til udgifter og kr. 310.000 fra 1998 til indtægter. Der er den
03.11.98 givet en bevilling til byggepladsvandforsyning på kr.
47.000. Der er i alt forbrugt kr. 50.000.

Økonomi og personale Udaifter:
mæssige
konsekvenser:
Alle udgifter er overslagspriser.

Materialer 28.000 kr.
Montagearbejde (eget arbejde) 6.000 kr.
Grave-/spulearbejde 41.500 kr.
Merforbrug byggepladsforsyning 3.000 kr.
Jordbortskaffelse/-rensnina 9.500 kr.

I alt 88.000 kr.

Indtæater:

Tilslutningsafgift

29 lejligheder (heraf 1 fælleshus) å 11.020 kr. 319.580 kr.
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Sagen har været forelagt Økonomisk afdeling, der ingen
bemærkninger havde.
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,

at gravearbejdet udføres af Nordkysten,

at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 88.000,
finansieret med kr. 45.000 af det på investeringsoversigten for
1999 afsatte rådighedsbeløb og med kr. 6.000 af lønkonto for
vandforsyningens drift samt med kr. 37.000 af kommunens
kassebeholdning.

at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 319.580
finansieret med kr. 310.000 af det på investeringsoversigten for
1999 afsatte rådighedsbeløb med kr. 9.580 tillægges
kommunens kassebeholdning, og

at nettoindtægten på kr. 231.580 tillægges Vandforsyningens
gældsaf-vi kling.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. juni 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 146

Erhvervsgebyr for administration på affaldsområdet

Journal nr.:

07.01.05P24/3579

Sag fra

Teknisk Udvalg
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Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. September 1998 om
Miljøbeskyttelse

Sagsfremstilling:

I henhold til regulativ for erhvervsaffald og
miljøbeskyttelseslovens § 48 kan kommunen opkræve et
grundgebyr til dækning af udgifter til administration af
indsamlingsordninger og anvisningsordninger, samt konkrete
anvisninger.

I forbindelse med vedtagelsen af erhvervsaffaldsregulativet i
efteråret 1998, anbefalede forvaltningen, at man skulle drøfte en
evt. opkrævning af grundgebyr for erhverv i forbindelse med
budget 2000.

Teknisk forvaltning har lavet et notat om emnet, som grundlag
for en drøftelse. Det er vedlagt dagsordenen.

I notatet belyses blandt andet, hvilken opkrævningsmodel der
kan anvendes til dækning af erhvervenes andel af
administrations-omkostningerne: Et grundgebyr eller en
overførsel af midler fra det skattefinancierede område, specielt
fra erhvervenes dækningsbidrag.

Forvaltningen anbefaler, at det indføres som princip, at
erhvervene principielt bidrager til dækning af omkostningerne til
de særlige erhvervsordninger.
Bevilling:

Der er ikke i budgetoplægget for år 2000 - 2003 indregnet en
indtægt fra et grundgebyr for erhverv.

Økonomi og personale- Det skønnes, at erhvervenes andel af
administrationsomkostningerne erca. kr. 115.000. Hvis man
Mæssige
vælger at dække andelen via dæknings-bidraget vil det have
konsekvenser:
indflydelse på det skattefinancierede område idet man her får
en merudgift. Det kan oplyses at indtægten fra
dækningsbidraget i 1999 erca. 8 miil. kr.

Bilag:

Notat om Erhvervsgebyr for administration.

Indstilling:

Det indstilles,
at Teknisk Udvalg drøfter, om det skal anbefales overfor
Økonomiudvalg og Byråd, at alle erhverv principielt skal bidrage
til dækning af omkostninger til administration og planlægning af
erhvervsaffaldsordningerne,
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at Forvaltningen bemyndiges til at vælge en opkrævningsmodel,
der tilgodeser princippet med mindst mulig administration til
opkrævningen, hvis Teknisk Udvalgt anbefaler opkrævning af
erhvervsbidrag.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. juni 1999:
Lis Olsen og Jytte Holm-Pedersen ønsker ikke, at der opkræves
erhvervsgebyr på affaldsområdet.
Jytte Holm-Pedersen begærer sagen i Byrådet.
Dann Eland og Kurt Jensen kan tiltræde forvaltningens
indstilling.
Birgit Madsen ønsker finansiering via dækningsbidraget.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Sagen oversendes til behandling i forbindelse med
budgetlægningen for år 2000 og overslagsårene.
Jytte Holm-Pedersen ( C) frafaldt herefter sin begæring om at
sagen skal i byrådet.

Sag nr. 147

Godkendelse af W M-notat om slammineraliseringsanlæg

Journal nr.:

06.15P00/4199

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 20. maj 1999 sag nr. 58
Teknisk Udvalgsmøde den 7. juni 1999 sag nr. 78

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om Vurderinger af Virkninger på Miljøet (W M )

Sagsfremstilling:

Efter bestemmelserne i WM-bekendtgørelsen skal
Frederikssund Kommune sammen med ansøgning til
Frederiksborg Amt om godkendelse af slammineraliseringanlæg
fremsende en indledende redegørelse for de miljømæssige
påvirkninger og økonomiske aspekter ved mindst to alternative
placeringer af slammineraliseringsanlægget.

Ved Byrådsmødet den 2. Marts 99 blev det i sag nr. 35 besluttet
at godkende, at der arbejdes videre med tre alternative
placeringer: a) på renseanlægget, b) på den anden side af åen
ved renseanlægget eller c) i banegraven på Strandvangen.

Der er udarbejdet notater om indledende tekniske og
miljømæssige undersøgelser af områderne. Det effektive areal
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til rådighed i banegraven er under 5000 rri2 . Dette er ikke
tilstrækkeligt til anlægget. Arealbehovet vil være fra 10. - 12.000
rri2 op til 20.000 rri2 afhængig af leverandør og
anlægsopbygning.

Teknisk Forvaltning anbefalede ved møde i Plan- og
Miljøudvalget den 20. maj 99 og Teknisk Udvalg den 7. juni 99,
at der inddrages supplerende områder omkring banegraven for
at sikre fleksibilitet i valg af areal under WM-processen. De
anbefalede arealer fremgår af kortbilag i notat om "Overordnede
miljømæssige konsekvenser.....", vedlagt som bilag.
Teknisk Udvalgs beslutning tilgodeser Plan og Miljøudvalgets
beslutning.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Der er afsat kr. 2.200.000 på investeringsoversigten for 1999 til
etablering af slammineraliseringsanlæg. Heraf er der frigivet kr.
100.000 til konsulentbistand til WM-godkendelsesprocessen.

-

Notat "Vurdering af mulige placeringer af
slammineraliseringsanlæg" af 19/5 99
Notat "Overordnede miljømæssige konsekvenser ved mulige
place-ringer af slammineraliseringsanlæg" af 17/5- 99

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til PMU, at det ud fra en planmæssig
vurdering anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd:
at de skitserede muligheder for placeringer tages til efterretning
og indgår som alternativer, dog med forbehold for, at placering
3.6 er reserveret til genbrugspladsen "Ørnesten",
at friarealerne i hele lokalplanområde 24 som supplement kan
indgå i det videre arbejde med at udpege egnede placeringer,
at notat om placeringsmuligheder og notat om overordnede
miljømæssige konsekvenser færdigredigeres indenfor
ovennævnte rammer og anvendes som grundlag i W M godkendelsen.

Forvaltningen indstiller til TU:
at de skitserede muligheder for placeringer tages til efterretning
og indgår som alternativer, eksklusiv placering 3.6, der er
reserveret til gen-brugspladsen "Ørnesten",
at notat om placeringsmuligheder og notat om overordnede
miljømæssige konsekvenser færdigredigeres indenfor
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ovennævnte rammer og anvendes som grundlag i W M godkendelsen.

Beslutninger:

Plan og miljøudvalgets møde den 20. maj 1999:
Udvalget kan ikke anbefale, at placering 3.6 eller andre arealer
under lokalplanområde 24 medtages.

Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1999:
Udvalget anbefaler placering nord for banegraven som 1.
prioritet, og placering ved renseanlæg - udenfor det nuværende
areal (d.v.s. på den anden side af åen) som 2. prioritet.

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Plan- og miljøudvalgets og Teknisk udvalgs indstillinger
anbefales godkendt.

Sag nr. 148

Budgetforslag 2000 og overslagsårene 2001-2003.

Journal nr.:
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling:

I overensstemmelse med den godkendte tidsplan for
budgetlægningen 2000-2003 har fagudvalgene behandlet de
administrativt opstillede forslag til aktivitetsændringer i forhold til
det fremskrevne basisbudget.
Fagudvalgenes indstillinger er tillige med rammeskemaer og de
prioriterede forslag til aktivitetsændringer sammenfattet i et
bilagshæfte, som desuden indeholder de af chefgruppen
opstillede forslag til aktivitetsændringer inden for
Økonomiudvalgets eget område.
Materialet omfatter desuden en investeringsoversigt, som
udover godkendte projekter indeholder fagudvalgenes forslag til
anlægsbudget for budgetperioden.
Som udgangspunkt inden indarbejdelse af udvalgsønsker ser
spillerumsopgørelsen således ud for 4 års perioden:

2000

2001

2002

2003

-12,9 mio. kr.

-6,9 mio. kr.

-7,5 mio. kr.

4,7 mio. kr.
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hvilket medfører følgende ultimolikviditet i perioden:

2000

2001

2002

2003

49,4 mio. kr.

42,5 mio. kr.

35,0 mio. kr.

39,8 mio. kr.

Der foreligger ikke på indeværende tidspunkt nye oplysninger
om finansieringssiden, hvorfor denne er holdt uændret i forhold
til den oversigt, som blev gennemgået på Byrådets
økonomiseminar den 1. juni.
I henhold til tidsplanen skal Økonomiudvalget på baggrund af
budgetprognosen foretage udmelding til fagudvalgene om den
videre budgetprocedure.

Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Materialesamling vedr. budget 2000-2003 vil blive eftersendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, i hvilket
omfang der kan ske indarbejdelse af aktivitetsændringer i de
enkelte udvalgs budgetrammer.
Økonomiudvalget anmodes desuden om stillingtagen til,
hvorvidt fagudvalgene skal foretage yderligere behandling af
budgetforslagene forud for indstillingen til 1. behandling af
budgettet den 23. august.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
1.
Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
skal overholdes, hvorefter rammen for driftsudvidelsen på
serviceområderne max. må stige med 1%
2.
Børnepasning skal have 1. prioritet til udvidet drift og anlæg
indenfor denne "1% ramme".
3.
Økonomisk afdeling belyser mulighederne for driftsbesparelser
via anlægsinvesteringer.
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4.
Byrådet orienteres om budgetsituationen, når indtægtssiden og
"1 % rammen" kan opgøres.
Vedrørende økonomiudvalgets område ønskeret flertal, at
aktivitets
ønsket om diæter til "KAN-udvalgene" udgår.
Ole Søegaard ønsker aktiviteten fremmet.
Aktivitetsønsker vedr. kommuneplan skal reduceres.
Aktivitetsønsker vedr. seniorpolitik og
APV/Sikkerhedsorganisationen udgår.
Aktivitetsønsker vedr. "Feriefridage" flyttes til "over stregen".
Aktivitetsønsker vedr. uddannelse for medarbejdere skal
halveres.
Øvrige aktivitetsønsker indgår i den videre budgetlægning.

Sag nr. 149

Budgetopfølgning pr. 30. april 1999.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens kasse- og
regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

De enkelte fagudvalg fremsender de pr. 30 april foretagne
budgetkontroller med henblik på bevillingsmæssig behandling i
Økonomiudvalg og Byråd.
Herudover har Økonomisk Afdeling foretaget en tilsvarende
budgetopfølgning inden for Økonomiudvalgets eget budgetområde.
Økonomisk Afdeling har sammenfattet resultaterne af
budgetopfølgningen samt de enkelte udvalgs indstillinger i et bilagshæfte.

Bevilling:

Totalt set udviser budgetopfølgningen et behov for tillægsbevillinger på
netto kr. 250.204-, som i givet fald vil skulle tillægges kassebeholdningen.

Økonomi og
personale
mæssige
konsekvenser:

Efter behandlingen i de respektive fagudvalg indstilles følgende
bevillingsmæssige korrektioner:
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Plan- og Miljøudvalget

kr.

201.960

Teknisk Udvalg, skattefinansieret

-

2.710.986

Teknisk udvalg, brugerfinansieret

-

-2.209.920

Børn- og Ungeudvalget

-

473.050

Kultur- og Fritidsudvalget

-

1.092.570

Socialudvalget

-

-1.108.610

I alt efter fagudvalgenes indstillinger

kr.

1.160.036

Økonomisk afdeling har efterfølgende behandlingen i Teknisk udvalg
konstateret, at enkelte konti har været medtaget med forkerte beløb,
hvilket efter afdelingens opfattelse bør korrigeres i forhold til Teknisk
Udvalgs indstilling, således at de endelige bevillingsbeløb kommer til at
andrage hhv. kr. 2.236.146 for det skattefinansierede område og kr.
1.860.450- for det brugerfinansierede område.
Herudover har Økonomisk Afdeling gennemgået Økonomiudvalgets eget
område og konstateret et bevillingsbehov på i alt -1.284.870 kr. netto,
hvorefter det totale bevillingsbeløb kan opgøres til -250.204 kr.
For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling skal det i øvrigt
bemærkes, at der heri indgår et beløb på 23.640 kr. vedr. EDB-udgifter til
Biblioteket, som efter Økonomisk Afdelings opfattelse har karakter af
aktivitetsændring, og derfor bør gøres til genstand for særskilt
bevillingsmæssig stillingtagen.
Endelig skal det bemærkes, at en række af bevillingsændringerne også
vil have virkning for budget 2000 og overslagsårene 2001-2003. Disse
virkninger er nærmere opgjort i materialet fra Økonomisk Afdeling.

Bilag:

Økonomisk Afdelings opstiling vedr. Økonomiudvalgets eget område
samt sammenfatning af materialet fra fagudvalgene vil blive eftersendt.

Økonomisk Afdeling anbefaler over for Økonomiudvalget, at
Indstilling:
1. Der godkendes tillægsbevillinger til de respektive
budgetområder med i alt kr. 273.844-, jf.
ovenstående specifikation
2. Der tages særskilt stilling til tillægsbevilling på kr.
23.640 vedr. EDB-udgifter til Biblioteket
3. Det samlede nettoresultat tillægges
kassebeholdningen
4. Økonomiudvalget tager stilling til indarbejdelse af
afledte virkninger som rammekorrektioner til
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budget 2000-2003 i henhold til specifikation i
materialet fra Økonomisk Afdeling

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Økonomisk afdelings indstilling anbefales godkendt med den ændring, at
tillægsbevilling på kr. 273.844.-som forøges med kr. 230.000.-jfr. pkt.
135.
Der indarbejdes endvidere budgetreduktion på kr. 407.310.- på teknisk
udvalgs område, hvorefter der i alt tillægges kassebeholdningen kr.
911.154.-

Sag nr. 150

Korrektion af bevilling vedr. Havnegade/Østergade,
udførelse af ledningsrenoveringer og anlæg af sivegade

Journal nr.:

05.01.02G01/4080

Lovgrundlag:

Vejlovene samt lovene for de enkelte forsyninger.

Sagsfremstilling:

På Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1999 blev det besluttet:

"Udvalget tiltrådte den fremlagte indstilling fra Rambøll af
06.06.99, hvorefter forvaltningen bemyndiges til at forhandle
med Alex I. Hansen & Søn A/S, alternativt næstbilligste
entreprenør Højgaard & Schultz A/S.
Det fremlagte budgetforslag skal revideres f.s.v. angår
uforudsete udgifter/tillægsarbejderog udgifter til
projektering/tilsyn indenfor den samlede sum på i alt kr.
37.418.560. Forvaltningen oplyste, at der er indgået kontrakt
med Rambøll om 2,6 mio. kr. til projektering og tilsyn, og at der
ikke efter kontraktindgåelsen er meddelt forventede afvigelser
fra Rambøll. Budgetbeløb vedr. projektering og tilsyn vil derfor
blive revideret efter drøftelse mellem forvaltningen og Rambøll."

Tilbud fra entreprenørfirmaet Alex I. Hansen & Søn A/S på i alt
kr. 32.995.805 excl. moms er accepteret, og anlægsarbejdet er
igangsat jf. tidsplanen.

På baggrund af de efterfølgende drøftelser har Rambøll
udarbejdet et notat dateret den 15. juni 1999 hvori det anbefales
der i alt afsættes kr. 3.300.000 til uforudsete udgifter. Notatet
ligger i sagen.
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Dette medfører et samlet revideret budget på flg.:

Veianlæa m.v.:

Bevilget kr. 13.155.000
Revideret budget i alt kr. 10.461.246
Mindrebevilling der søges kr. 2.693.754

Spildevandsanlæg:

Bevilget kr. 21.340.000
Revideret budget i alt kr. 25.918.579
Merbevilling der søges kr. 4.578.579

Vandforsyning:

Bevilget kr. 3.080.000
Budget i alt kr. 3.615.981
Merbevilling der søges kr. 535.981

I alt tidligere bevilget kr. 37.575.000

Samlet ansøgning om merbevilling kr. 2 420.806

Bevilling:

De på Byrådets møde den 17. marts 1999 bevilgede beløb
fremgår af sagsfremstillingen.

Økonomi og personaleMæssige
konsekvenser:
Bilag:

Bilag vedr. ny bevillingsansøgning, TEK, 16. juni 1999.

Indstilling:

Forvaltningens anbefaler,
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at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 2.694.000 til
finansiering af et forventet mindreforbrug på vejanlæg m.v.
finansieret af kassebeholdningen,

at der ydes en tillægsbevilling på kr. 4.579.000 til finansiering af
et forventet merforbrug på spildevandsanlæg finansieret af
kassebeholdningen og tilskrevet kloakforsyningens
gældsafvikling, og

at der ydes en tillægsbevilling på kr. 535.981 til finansiering af et
forventet merforbrug på vandforsyningsanlæg finansieret af
kassebeholdningen og tilskrevet vandforsyningens
gældsafvikling.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 21. juni 1999:
Sagen tilbagesendes Teknisk udvalg og behandles på et
ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag den 29. juni 1999
kl. 18,30

