Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den 18. juni 1986 kl. 9—
Mødested: FREDERIKSBORGGADE 22
med følgende

(ved rundkørslen)

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Omhandlende:

1986
108.

Frederiksborggade
j.nr. 05.01G01
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På byrådets møde den 10. juni 1986 blev
sag om at træffe principbeslutning om,
at deklaration på matr.nr. 121— bygrunde

/krybet* ¿K-.
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erhverves ved ekspropriation trukket
tilbage.
Der foreligger skrivelse af 8. juni 1986
fra ejeren
og skrivelse af 9. juni 1986 fra
ejerens advokat
./.

Bilag: Kopi af nævnte skrivelser.
Der er aftalt besigtigelse på ejendommen
den 18. juni 1986 kl. 9— .
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
109.
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Affaldsgenbrug
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j.nr. 09.06G01
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Der orienteres om "grønt affaldssystem"
kildesortering m.v.
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Bilag: Notat af 12. juni 1986.
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Affaldsbehandling.
j.nr. 07.03.02G01
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Til udvalgets møde den 21. maj 1986 var
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Hovedstadsrådets godkendelse af kon
trolleret losseplads på Ørnesten for
ventet.
Da godkendelsen ikke forelå, blev føl
gende punkter under sag 87 udsat/optaget

¿ fe

til ny behandling.
a.

Hovedstadsrådets godkendelse af den

fefedcA,,
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kontrollerede losseplads på Ørnesten,
fe fe ^ / d r? ire d d rit* jp . / fe r

herunder hvorvidt afgørelsen ønskes

fe-

påklaget til Miljøstyrelsen.
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Godkendelsen forventes fremlagt.
b.

Sammes godkendelse f.s.v. angår spørgs
mål om tid og form for udarbejdelse af

fe/

detailprojekt og udbud af arbejdet i
licitation.
Sammes godkendelse f.s.v. angår spørgs
mål om afholdelse af et pressemøde om
godkendelsen.
d.

Der forelægges overslag af 7. maj 1986
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fra R & H omfattende anlægsudgifter for
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lossepladsens etablering samt pladsens
drift med deraf afledte takster.
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Bilag: R & H's overslag eftersendes.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
110

.
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•Der forelægges forslag til driftinstruk
tion for pladsen.
Bilag: R&H's forslag eftersendes.
Repræsentanter fra R & H er indbudt til
mødet kl. 10— .
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Adgangsvej til fyldplads/losseplads
j.nr. 05.01G01
På udvalgets møde den 21. maj 1986 blev
følgende sag udsat:
Der forelægges skitseprojekt og overslag
for etablering af ny adgangsvej/indkørsel
til fyldplads/losseplads, placeret på
tidligere indkørsel til Ørnesten, omfat
tende ca. 200 m vej.
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Marbækvej - udvidelse.
j.nr. 05.01G01
På udvalgets møde den 21. maj 1986 blev
følgende sag udsat:
Der forelægges skitseprojekt og overslag
for udvidelse af Marbækvej på strækningen
fra Strandvangen til Ørnestens indkørsel,
ialt ca. 290 m.
Udvidelsen er forårsaget af forslag til
ændret adgangsvej til fyldplads/losseplads.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
113.
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Vestervej
j.nr. 05.01G01
På teknisk udvalgs møde den 21. maj 1986
blev vedtaget at forelægge forslag til

P y Z )/—

etablering af hastighedsdæmpende foran
staltninger på Vestervej, for parcel

Syet
foreningen Vestervang.
Parcelforeningen anmoder med skrivelse
af 6. juni 1986 om nærmere oplysninger.
Forvaltningens notat af 11. juni 1986
-
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forelægges.
Bilag: skrivelse af 6. juni 1986
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notat af 11. juni 1986.
§ 40-vejledningen er tidligere udsendt.
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Budget 1987
j.nr. 00.01002
Byrådet har den 10. juni 1986 1.behandlet
budgettet.
Indstilling fra fagudvalgene skal ifølge
tidsplanen herefter foreligge primo au
gust 1986.

115.

Hyrevognsordningen - takstforhøjelse
j.nr. 22.11.029
Taxa har ved skrivelse af 10. juni

1986

anmodet om takstændring. Ændringen er ind

f/s
førelse af en speciel nattakst i lighed med
det af Københavns Hyrevognsnævn godkendte.
Nattaksten skulle gælde for tidsrummet
kl. 18—

til kl. 06—

samt fra fredag

kl. 18—

til mandag kl. 06— .

Bilag: skrivelse af 10. juni 1986.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
116.

Rutebilstationen.
j.nr. 13.05P21
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På udvalgets møde den 21. maj 1986
blev under pkt. 104 vedtaget ikke at
imødekomme forslag til ændret placering af Taxa's holdeplads på rutebil
stationen.
Taxa har i samråd med HT fremsat for
slag til ændringer af Taxa's nuværende
plads, og skitseprojekt herfor forven
tes fremlagt på mødet.
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Projekt for forlægning af landevej 522
vest om St. Rørbæk
j.nr. 05.01.21G01
Frederiksborg amtsråds tekniske forvalt
ning meddeler ved skrivelse af 21.maj 1986,
at ovennævnte projekt er revideret og er nu
i overensstemmelse med Frederikssund kommu
nes bemærkning med undtagelse af et punkt,
omfattende linieføring for Bykærvejs øst
lige tilslutning til nuværende landevej.
Frederikssund kommunes forslag til, at
tilslutningen udføres med 2 x 150 m kurve
syd for bebyggelsen på matr.nr. 6- er ikke
imødekommet, og det nu foreliggende projekt
omfatter en tilslutning med en 50 - 60 m
kurve nord for bebyggelsen på matr.nr.6— ,
uanset at dette medfører, at oversigten i
kurven er meget ringe.
Det indstilles, at det meddeles amtet, at
kommunens forslag fastholdes, og at der
foreslås et møde med amtet.

./.

Bilag: Skrivelse af 21. maj 1986 fra amtet.
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Sag nr.

Omhandlende:

1986
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Vejvæsenet - nyt værksted
j.nr. 82.00:05.08G01
p / ° r-
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Der forelægges skitseprojekt og overslag
for etablering af nyt værksted for vej

G - ¿cotj

væsenet.
./.

Bilag: Notat af 10. juni 1986.
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Hovedledning over privat ejendom

¿2^ /få.
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j.nr. B 102/86
Langs nordskel på ejendommen Jernbane

J W

gade 20 er placeret en hovedkloakledning.

i

I forbindelse med planlagt ombygning af
ejendommen er forespurgt om, hvorvidt
bebyggelse af trappe kan udføres over
ledningen.
Planen for bebyggelse m.v. forventes
fremlagt på mødet.
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Lokalplanområde nr. 29
j.nr. B 120/86
For gennemførelse af anlæg af sidevej til
Kirkegade er søgt opnået forlig om udgifts
fordeling med berørte grundejere.
Der forelægges skitseprojekt og overslag,
og de opnåede forlig forventes fremlagt
på mødet.
Det indstilles til byrådets godkendelse,
at udgiftsfordeling og forlig tiltrædes,
og at der ansøges om anlægsbevilling på
kr. 250.000,- samt negativ anlægsbevilling
(indtægtsbevilling) jvf. udgiftsfordeling,
samt om bemyndigelse til at forestå anlægs
arbejdets gennemførelse.
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Sag nr.

Omhandlende:

Fra landinspektør
foreligger udstykningsandragende for
bt
sl
matr.nr. 7— og 13— Frederikssund
markjorder (det gamle sygehus).
I udstykningssagen indgår udlæg af ny
offentlig vej i forlængelse af Lundebjergvej, samt nedlæggelse af offentlig
vej, sidevej til Lundebjergvej.
Det indstilles, at. ansøgning imødekom
mes, og at det indstilles til byrådet,
at nævnte veje optages, henholdsvis
nedlægges som offentlig vej i overens
stemmelse med gældende regler herfor,
og gældende fra det tidspunkt, anlæg
gene er gennemført og godkendt af
teknisk forvaltning.
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Ledningsarbejder i vejarealer
j.nr. 05.04.04G01
I forbindelse med udførelse af lednings
arbejder i vejarealer foretages repara
tion af kantsten, fortovsbefæstelse og
kørebane.
Nævnte reparationer har været og vil
fortsat være mere omfattende, end hvad
der betragtes som almindelig vedlige
holdelsesomfang .
Det indstilles, at en del af det beløb,
som oprindelig var afsat i investerings
oversigten til fortovsbefæstelser, af
sættes til nævnte reparationsarbejder,
således at der ansøges om anlægsbevilling
på kr. 250.000,- til dækning af ekstra
ordinære udgifter, som foranlediges af
ledningsarbejder.

Sag nr.

Omhandlende:

1986
123.

Kabelomlægning på udstykning af
matr.nr. 16—

ved Frejasvej.

j.nr. 05.12.03G01
I forbindelse med udstykning af ovennævnte
ejendomme har Topsil flyttet sit forsy
ningskabel (10 kv).
Kablet var ikke sikret ved tinglyst dekla
ration, hvorfor Topsil har afholdt den
samlede udgift ifølge aftale herom.
Efter omlægningen anmoder Topsil med
skrivelse af 21. maj 1986 om, at Frede
rikssund kommune afholder en andel af
udgifterne.
De kommunale værker er anmodet om en
udtalelse om sagen, hvilken forventes
fremlagt på mødet.
./.

Bilag: Kopi af skrivelse af 21. maj 1986
fra Topsil.
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Register for offentlige veje

cék> ¿iié&Zipa:
j.nr. 05.01G01
Byvej - fra Engbæk bro til Frederikssundsvej- indstilles optaget som offentlig
vej på det tidspunkt, den er færdiganlagt.
b.

Sidevej til Frejasvej.
Busvej fra Heimdalsvej til Frejasvej ind
stilles optaget som offentlig vej på det
tidspunkt, den er færdiganlagt.
Det indstilles,

c.

at vejen benævnes SAGAVEJ.

Vænget.
Ved oprettelsen af registret besluttedes
det, at Vænget skulle optages som offent
lig på det tidspunkt, den var færdiganlagt.
Det indstilles, at Vænget optages i vej
registret.

Sag nr.

Omhandlende:

1986
124.

d.

(fort
sat)

Græse Bakkeby - vejnavne.
Det indstilles, at vej til bebyggelse
nord for Jættehøjen benævnes
Baunehøjen, og
at vej til bebyggelse øst for Egebakken
benævnes Elverhøjen.
Navn til bebyggelse ved Havnegade 14 ungdomsboliger.
Det indstilles, at bebyggelsen benævnes
Foderstofgården.
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Sager afgjort af formand og
administration.
Der forelægges oversigt.
Bilag: oversigt.

126.

Eventuelt
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