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Saq nr. 158

Hvrevoqnskørsel - fastsættelse af takster.

Journal nr.:

22.11029/RH

Indledning:

Frederikssund Taxa søger om takstforhøjelse på starttaksten for såvel
dag- som nattakst.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 401 af 14. september 1979 om hyrekørsel § 28 betaling for kørslen.

Sagsfremstilling

Forhøjelse for starttakster i vogne med indtil 4 passagerer
Takst 1 og 2: kr. 20,- forhøjes ti! kr. 23,-.
Forhøjelse for starttakster i vogne med 5 passagerer eller derover:
Takst 3 og 4: kr. 20,- forhøjes til kr. 28,-.
Taxa’s begrundelse for den større forhøjelse på takst 3 og 4 angives, at
der ved kørsel med “store vogne” er større driftsudgifter som f.eks.
brændstof, anskaffelse og financiering af ekstra udstyr samt mindre
rentabelt kørselsmønster.
Ved en undersøgelse hos nogle af de andre kommuner, der er med i
fællescentralen, er det oplyst, at Karlebo Kommune har accepteret den
søgte forhøjelse. Birkerød og Hillerød Kommuner har endnu ikke be
handlet sagen endsige taget stilling.
I Helsingør Kommune søger Taxa udelukkende om forhøjelse på vente
tidsbetalingen.
I 1996 blev takst 1 og 2 forhøjet med gennemsnitlig ca. 0,50 kr. pr. kørt
km og takst 3 og 4 med ca. kr. 1,15 pr. kørt km.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen
Indirekte vil kommunens udgifter til taxakørsel blive berørt.

Bilag:

Brev af 1/9-97 fra Taxa.
Kopi af takstreglementet gældende fra 18/11-96.

Indstilling:

Takstændringerne kan godkendes til ikrafttræden den 17. november
1997 eller når taksametrene er omstillet efter denne dato.
£>

Beslutninger:

Frederikssund kommune
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Formandens initialer:

Sag nr 159

Forlængelse af lejekontrakt på matr nr 3 ad 3 e og 3 f
Ude Sundby
_____________

Journal nr.

82.00.13.07054/RH

Indledning

Foreningen “Hundeklubberne ved Græse Ådal” (2 klubber) har søgt om
forlængelse af deres lejemål.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Ifølge tillæg af 11/2 1992 til lejekontrakten løber lejemålet for 1 år ad
gangen.
Der ansøges om en lejeperiode på 10 år.
Begrundelsen herfor er, at foreningen i 1997 har afholdt verdens
mesterskab, hvilket har øget interessen for hundesport.
Dette bevirker et behov for modernisering af klubhus og dermed en
væsentlig investering. Der er til bygningsinspektoratet indgået ansøg
ning om ombygning.
Til orientering kan oplyses, at kommunen ikke foretager vedligeholdelse
af arealerne udover den eksisterende beplantning.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Ingen

Ingen

Kort over det lejede areal.

Forvaltningen kan ikke anbefale et 10-årigt lejemål, men fastholder
kontrakten med løbetid for 1 år ad gangen.
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Formandens initialer:

Saq nr. 160

Vandsparekampaqne.

Journal nr.

13.02.00G01/3350/BN

Indledning

Fællesudvalget for vandforsyning imellem Ølstykke og Frederikssund
Kommuner har i udvalgets møde d. 5/12-95 besluttet at lave en koor
dineret vandsparekampagne i de to kommuner.
Frederikssund Kommune har i dag ca. 4000 forbrugssteder med et
årligt forbrug på ca. 1.200.000 m3.
Ølstykke Kommune har ca. 4600 forbrugssteder med et årligt vandfor
brug på 676.000 m3.
Frederikssund Kommune har dog en hel del flere institutioner, samt en
del store virksomheder med et stort vandforbrug.
Vandforbruget kan derfor ikke sammenlignes.
Ølstykke Kommune har med held de sidste 3 år haft en lignende
vandsparekampagne, som der nu foreslåes i Frederikssund Kommune
med en besparelse på ca. 3 % om året.
Der vil i forbindelse med vandsparekampagnen blive udsendt en fælles
pressemeddelse.
Der har d. 25/9 1997 været afholdt fællesmøde med de private vand
værker i kommunen.
De private vandværker gik ind for vandsparekampagnen.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Vandsparekampagnen er tænkt som et forsøg på at nedbringe vand
forbruget i de to kommuner, hvilket vil forbedre grundvandsressour
cerne, samt på længere sigt at nedbringe udgifterne til vandforsynin
gens drift.
Vandsparekampagnematerialet udsendes sammen med ejendomsskat
tebilletten i december måned.

Bevilling:

Udgiften finansieres overvandforsyningens driftskonto. Pris 15.000.00
kr

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Fællesudvalgets mødereferat af 5/12 1995
Forslag til vandsparekampagne.
Oversigt over udgifter

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at vandsparekampagnen gennemføres,samt at
udgiften finansieres over vandforsyningens drift.

Frederikssund kommune
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Beslutninger:

Formandens initialer:
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Formandens initialer:

Saq nr. 161

Ansøqninq om dispensation/udsættelse eller fritagelse for
tilslutninq til fjernvarme

Journal nr.

13.03.00G01/3363/HRL

Indledning

Tilslutningspligten til fjernvarme skal være opfyldt senest den 31
december 1997. I den forbindelse er der yderligere 7 ejendomme, der
søger om dispensation eller fritagelse af forskellige årsager. Sagen (nr.
144) har været behandlet på udvalgets møde den 15. september 1997,
hvor 4 ansøgninger blev behandlet.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(varmeforsyningsloven).

Sagsfremstilling:

De 7 modtagne ansøgninger om dispensation/udsættelse eller frita
gelse for tilslutning til fjernvarme er gennemgået i forhold til varmefor
syningsloven og Byrådets beslutning af den 13. december 1988.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen.

Indstilling'

Forvaltningen anbefaler:
at der meddeles fritagelse for tilslutningspligt til flg. ejendom, da der
ikke er installeret et vandbåren varmeanlæg i ejendommen, men kun
varmluftsanlæg, hvilket vil medføre at en omstilling til fjernvarme vil
være uforholdsmæssig bekostelig:

at der meddeles fritagelse for tilslutningspligt til flg. ejendom, da der
ikke er installeret et vandbåren varmeanlæg i erhvervsdelen og der er
elvarme i boligdelen, bygning A, og da der er overskudsvarme fra
produktionen (bageri), bygning B, hvilket vil medføre at en omstilling til
fjernvarme vil være uforholdsmæssig bekostelig:

at ansøgningen om udsættelse af tilslutningspligten/fritagelse for/af flg.
ejendomme ikke imødekommes, da der ikke er hjemmel hertil jf. varme
forsyningsloven eller Byrådets beslutning af den 13. december 1988:
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Formandens initialer:

og at ansøgningen om udsættelse af tilslutningspligten/fritagelse for/af
flg. ejendomme ikke imødekommes, da der er ikke er hjemmel til at give
dispensation jf. varmeforsyningsloven eller Byrådets beslutning af den
13. december 1988. Der er tale om Lundevej med et erhvervsareal på
500 m2, Lundevej
med et erhvervsareal på 70 m2 og et boligareal
på 40 m2 og Lundevej
med et erhvervsareal på 160 m2.
Ansøgeren anfører at han er pensionist og henviser hertil som begrun
delse for dispensationsansøgningen. Ansøgeren har bopæl på Lunde
vej
hvor der også er et boligareal på 160 m2. Ansøgeren har tid
ligere ansøgt om fritagelse, og fået afslag, jf. udvalgets breve dateret
den 9. september 1997. Det er forvaltningens opfattelse at dispensatio
ner til pensionsister gives for den personlige bolig og ikke for erhvervs
ejendomme:

Der gives dispensation omfattende en personlig og begrænset forlæn
gelse af tilslutningsfristen da ejeren af flg. ejendom var pensionist pr
31. december 1988. Dispensationen tinglyses på ejendommen og
ophæves ved ejerskifte eller ved væsentlige ændringer i bestående
varmeanlæg:

Beslutninger1

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Formandens initialer

Sag. nr. 162

Fiordstien fra Frederikssund til Værebro Å

Journal nr.

05.04.00P17/714/PF

Indledning

Første etape af Fjordstien - fra Hundested til Frederikssund - blev
indviet sidste år.
Plan- og Miljøudvalget har i møde den 18. september 1997 godkendt
forslag til ruteføring for anden etape.

Lovgrundlag:

Vejloven

Sagsfremstilling:

Cykel- og gangruten er i det store og hele lagt fast i det fælleskommu
nale oplæg om Fjordstien, hvis hoved-idé er at etablere en skiltet sti
hele vejen rundt om “Fjordlandet”, i et samarbejde mellem de tre amter
og de tolv berørte kommuner.
Den aktuelle etape er i juli gennemcyklet af Teknisk Forvaltning sam
men med Amtets forvaltning. I enighed foreligger nu et præcist forslag
til den skiltede rute fra Frederikssund Station til Værebro Å.
Ruten ligger enten på offentlige veje, offentlige stier, eller eksisterende
private fællesveje, der allerede efter aftale med grundejerne har status
som offentlige stier.
Undtaget herfra er strækningen fra Lille Rørbæk til Værebro Å, hvor
stien skal føres ad en privat markvej og dens forlængelse gennem det
nu fredede areal ned til Åen.
Amtet har givet tilladelse til stiføringen efter naturbeskyttelsesloven,
ligesom det er Amtet, der fører forhandlinger med ejeren om ulempeer
statning for stiens anlæg.
I den generelle aftale mellem kommunerne og amterne forudsættes, at
Amtet betaler og opstiller skilte, mens vedligeholdelse af ruten vareta
ges af de enkelte kommuner. I Forvaltningens oplæg til Amtet er det
foreslået, at Amtet også får ansvar for driften af den private strækning
mellem Lille Rørbæk og Værebro Å, hvor Amtet ved etableringen af
stiforføbet har udgifter til anlægsarbejder samt til ulempeerstatning til
ejeren.
Da den kommende skiltede gang- og cykelrute - med undtagelse af den
private vej fra Lille Rørbæk til Værebro Å, som Amtet arbejder med følger tidligere udlagte sti-ruter, er der formelt ingen grund til at
offentliggøre stiruten efter vejloven, ligesom der ikke umiddelbart kan
forventes større driftsudgifter

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Frederikssund kommune
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Formandens initialer:

Bilag:

Kort over Fjordstien

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at ruteføringen af etape 2 af Fjordstien fra Frederikssund til Værebro Å
tages til efterretning.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Formandens initialer

Sag nr. 163

Aftale med Frederiksborg Amt om Omkørselsvejen

Journal nr.

05.07.02G01/3281/HRL

Indledning

Som et led i vejaftalen med Trafikministeriet bliver Omkørselsvejen/Frederiksborgvej fra Kronprins Frederiks Bro og til rundkørslen ved
Frederikssundsvej nedklassificeret fra den 1. januar 1998.
Frederikssund Kommune er blevet tilbudt at overtage denne vejstræk
ning, men har meddelt Trafikministeriet, at kommunen ikke er interesse
ret. Vejstrækningen bliver i stedet for overtaget af Frederiksborg Amt.

Lovgrundlag

Vejloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at vejstrækningen bliver overtaget af Frederiksborg
Amt er det aftalt, at Frederikssund Kommune forestår vintertjenesten på
vejstrækningen i hele vintersæsonen 1997/98, altså til og med den 30.
april 1998. I perioden frem til og med den 31. december 1997 vil der
blive afregnet med Vejdirektoratet, og fra den 1. januar og til og med
den 30. april 1998 vil der blive afregnet med Frederiksborg Amt. Det er
aftalt med Frederiksborg Amt, at der i løbet af oktober måned afholdes
et koordinerende møde, hvor det i praksis aftales hvordan vintervedlige
holdelsen skal foretages. Afregningen med Amtet sker efter de priser
der er indgået aftale med Vejdirektoratet om.
Med hensyn til den almindelige drift af Omkørselsvejen/Frederiksborgvej så har sektionsleder
som er ansvarlig for driften af
Amtets veje, telefonisk den 25. september 1997 oplyst, at Amtet i øje
blikket er i gang med at foretage en opmåling og beskrivelse af de veje
Amtet overtager fra Vejdirektoratet den 1. januar 1998, Herpå er det
Amtets hensigt at få en pris på driften af disse veje, herunder Omkørselsvejen/Frederiksborgvej, fra Dansk Miljørengøring ApS, som er det
firma, der i dag har driften af Amtets veje her i området. Kontrakt med
Dansk Miljørengøring ApS er foreløbig indgået for en 2-årig periode, fra
den 1. januar 1997 til den 31. december 1998, dog med mulighed for
forlængelse. Såfremt Frederikssund Kommune kan udføre driften for
det samme beløb som Dansk Miljørengøring ApS, eller billigere, så er
Amtet indstillet på at overdrage opgaven til kommunen. Amtet har lovet
at vende tilbage i oktober måned.

Bevilling:

I budgettet for 1997 er der i alt regnet med udgifter på hovedlandevejen
på kr. 620.270 og indtægter på kr. 617.890, heri er også indeholdt ud
gifter og indtægter til vintervedligeholdelse. I budget 1998 er såvel ud
gifter som indtægter i forbindelse med vedligeholdelse af hovedlande
vejen fjernet. For vintervedligeholdelsen fra den 1. januar 1998 til og
med den 30. april 1998 er der meddelt Vejdirektoratet og Frederiksborg
Amt et bevillingsforslag på kr. 75.000 til udgifter.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Formandens initialer:

De personalemæssige konsekvenser kan først afklares på det tids
punkt, hvor det ligger fast, om vi får en aftlale med Frederiksborg Amt
eller ej.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at sagen tages til efterretning, og at den
genoptages når der foreligger en tilbagemelding fra Frederiksborg Amt.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Formandens initialer

Sag nr. 164

Bvaaemodninq af Bvhøien/Baunehøien.

Journal nr.

13.06.04G01/3520/KUH

Indledning

I forslag til lokalplan nr. 75 er der udarbejdet forslag til et parcelhusom
råde i Græse Bakkeby, ved Byhøjen/Baunehøjen. Herefter har forvalt
ningen lavet et overslag over kommunes udgifter til byggemodningen.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan nr. 75

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et lokalplanforslag for et parcelhusområde i Græse
Bakkeby. Der er tale om en privat grund og det er ligeledes en privat
byggemodning. Der er gode vejforbindelser til området, der er ført
hovedledninger til udkanten af området, EFFO forsyner området med
el, og vandforsyningen er kommunens.
Udgifter til kloakering, der skal afholdes af kommunen vil udgøre ca. kr.
10.000 og skal finansiere etablering af regn- og spildevandsledninger
fra hovedledninger og ind i lokalplanområdet. Det er bygherren der selv
skal anlægge regn- og spildevandsledninger inde i området. Der kan
ikke kræves tilslutningsafgift, da der er tale om et kloakopland. D.v.s.
området er medtaget i spildevandsplanen.
Der vil være en nettoindtægt på vandforsyningen på ca. kr. 425.000.
Der er således udgifter til forsyning af området på ca. kr. 465.000, mens
tilslutningsbidragene udgør ca. kr. 890.000.

Bevilling:

Lokalplan 75 forventes endelig godkendt i januar 1998. Herpå vil der
blive ansøgt om anlægsbevilling på byggemodningsarbejder på
Byhøjen/Baunehøjen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Der vil være et nettooverskud til vandforsyningen på ca. kr. 425.000,
samt en udgift til kloakering på ca. kr. 10.000.

Bilag:

Kort over området.
Vandforsyning af Byhøjen/Baunehøjen, overslag.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutninger:

/¿ ^

..

- -

'
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Formandens initialer

Sag nr. 165

Trafikforhold Heimdalsvej “km-huset”.

Journal nr.

05.13.00G01/3519/KUH

Indledning

Dansk Boligselskab ønsker at den sti, der går igennem huset lukkes for
cykel- og knallerttrafik.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den foranstående renovering af “km-huset” ønsker
Boligselskabet, at der lukkes for gennemkørende knallert- og cykeltrafik
på den del af den offentlige sti, der føres igennem den sydlige indgang
til huset.
Den 26. juni 1997 blev der holdt et møde med Boligselskabet i Teknisk
Forvaltning, vedr. renovering af “km-huset”. Ved samme lejlighed oply
ste Boligselskabet, at den megen cykel- og knallerttrafik der benytter
stien var generende, især for de ældre beboere.
Den 2. juii 1997 blev der foretaget besigtigelse af stedet med deltagelse
af repræsentanter for Boligselskabet og Teknisk Forvaltning. Ved besig
tigelsen var der enighed om, at en lukning af stien ved “km-huset” og
etablering af en alternativ rute langs Thorsvej er teknisk muligt.
Det vil kræve et begrænset anlægsarbejde, således kræves der en sti
fra den eksisterende offentlige sti til Thorsvej og det vil ligeledes kræve
en tydelig markering (bump, forsætning eller lignende) af cyklisters og
knallertkøreres krydsningssted på Thorsvej.
Boligselskabet ville evt. dække de udgifter, der ville være forbundet
med udførelse af projektet, således at Frederikssund Kommune ikke
blev belastet økonomisk.
Teknisk Forvaltning gjorde dog opmærksom på betænkeligheder vedr.
trafiksikkerheden for de mange skolebørn, der således skal flyttes fra
en sikker bilfri skolevej til at færdes på Thorsvej, der trods hastigheds
dæmpende foranstaltninger har en del hurtigkørende trafik.
Den 4. september var der møde mellem Teknisk Forvaltning og Frede
rikssund Politi, hvor sagen blev diskuteret. Der var enighed om at en
overflytning af bløde trafikanter fra stinettet til Thorsvej ville være en
dårlig løsning, især da stien er meget benyttet af skolebørn.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Kort over nuværende stiforløb.
Kort over teknisk mulig ændring af stiforløb

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997
Indstilling:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler, at det meddeles Boligselskabet, at udvalget
ikke kan godkende at stiforbindelsen igennem “km-huset” nedlægges,
således at de bløde trafikanter skal benytte Thorsvej, men forudsat at
politiet kan godkende det, forbydes knallerttrafik på den pågældene
stistrækning og i stedet henvises til Thorsvej.

Beslutninger:

&

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Formandens initialer

Sag nr. 166

F'ernvarmetilslutning af 14 boliger ved Servicegaden/Fredensqade
____________________

Journal nr.

13.03.10005/3541

Indledning

I forbindelse med opførelse af 14 boliger ved Servicegaden/Fredensgade har forvaltningen modtaget en anmodning af bygherren murer
mester Erling Sørensen Frederikssund ApS om indførsel af fjernvarme i
den nye ejendom.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(varmeforsyningsloven).

S agsfrem stilling

Den nye ejendom, beliggende Fredensgade 7, ligger i naturgasområde.
Jf. brev fra HNG dateret den 19. september 1997 accepterer HNG, at
ejendommen forsynes med fjernvarme.

B evilling:

Forvaltningen har gjort status for økonomien på det igangværende
fjernvarmestikledningsprojekt. Heraf fremgår det, at der på bevillingen til
arbejde i fremmed regning på kr. 4.848.820 forventes et mindreforbrug
på ca. kr. 250.000.
På baggrund af de enhedspriser der er gældende for den igangværen
de stikledningsentreprise, er det vurderet, at den samlede udgift ved at
indføre fjernvarme til ejendommen beløber sig til kr. 120.000 incl. 10 %
til uforudsete udgifter. Overslag ligger i sagen.
Den samlede tilslutningsafgift for ejendommen udgør kr. 47.379, excl.
tilskud til varmeveksler. Fjernvarmeforsyningens forventede årlige ind
tægt vil på fastafgiften være kr. 36.172. Herudover kommer indtægt på
grundlag af varmeforbruget.

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser :

Ingen

Bilag:

Ingen

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender
at der indføres fjernvarme på ejendommen Fredensgade 7,
at udgiften på kr. 120.000 finansieres over den tidligere meddelte
bevilling på kr. 4.848.820 til arbejde i fremmed regning (bevilget på
byrådsmødet den 10. juni 1997)
samt at indtægten på kr. 47.379 tilsvarende finansieres over den
tidligere meddelte bevilling til indtægter på kr. 2.737.300.

Beslutninger:

æ vV?/-

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Sac nr. 167

Formandens initialer;

Forvaltningen orienterer

1. Forvaltningen orienterer om etablering af ny vandboring.

2. Status for økonomi på fjernvarmestikledningsprojektet.
På Byrådsmødet den 10. juni 1997 blev der ydet en anlægsbevilling på
kr. 5.300.000 til udgifter i forbindelse med etablering af 154 fjernvarme
stikledninger. Heraf var kr. 4.848.820 disponeret til arbejde i fremmed
regning, og kr. 451.180 til arbejde i eget regi. Tilsyn og byggeledelse af
udførelsesentreprisen (arbejde i fremmed regning) blev overdraget til
rådgiverfirmaet Energi- og Miljøgruppen A/S.
Rådgiverfirmaet har gjort status pr. 7. oktober 1997
Stikledninger.
Oprindelige antal stikledninger
154 stk
Udgåede stikledninger
26stk
Tilkommende stikledninger
9stk.
Antal stikledninger der skal udføres i alt
137 stk.
Af de 137 stikledninger er der 14 stk. der afventer at fristen for anke
mulighed udløber.
Arbejde i fremmed regning
Beviling
kr. 4.848.820
Revideret entreprisesum
kr. 4.594.863
Forventet “overskud”
kr. 253.957
Med hensyn til indtægter hvor der er bevilget kr. 2.737.300 forventes et
mindreforbrug på grundlag af det mindre antal stikledninger. Dette for
brug er ikke opgjort.

3. Forvaltningen orienterer om manglende vedligeholdelse af sti
imellem Sigerslevvester og Sigerslevøstervej.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Sag nr. 168

Formandens initialer

Eventuelt

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Sag nr. 169

Beslutninger:

Formandens initialer

Afgørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
20. oktober 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 170

Byqninqsvedliqeholdelse Teknisk Forvaltninq

Journal nr.

82.07G01/3545/BR

Indledning

Bygningsvedligehold, Teknisk Forvaltning, GI. hovedbygning, bygning
A.
De kraftige regnskyl med storm fra sydøst i uge 41 medførte, at det
regnede ind i bygningen, så det dryppede ned, både i udvalgsværelset
og på Bodil Hares kontor

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I følge tilstandsbeskrivelse for Teknisk Forvaltning, dateret den 1. sep
tember 1997 pkt. nr. 27.1.1 og 27.1.2 samt pkt. nr. 37.1.1 og 37.1.2,
bør taget og kvistene gennemgås og repareres i 1998.
Jf. beskrivelsen har indtrængende tagvand allerede forårsaget synlige
rådskader i tagkonstruktionen, og misfarvning på vægge og lofter.
Vi finder det ikke tilrådeligt at gå en vinter i møde med et tag i så ringe
stand, da vand og fygesne gennem vinteren kan skade bygningen
yderligere og gøre brug af rummene vanskelige.

Bevilling:

Der søges om overførelse af kr. 58.600,- fra konto nr. 205 02 040 09,
drift, bygninger og pladser vedligeholdelse 1997 til konto 650 03 040 04
vedligehold Teknisk Forvaltning 1997.
Det anbefales at mindreforbruget på anlægsbevillingen projekt nr. 650
53 udflytning af forsyningsafdelingen ca. kr. 52.000,- anvendes til at
finansiering af forbruget på konto nr. 205 02 040 09, som erstatning for
de overførte midler ( Anlægsregnskab fremkommer).

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Arbejdet igangsættes og styres af Bygnings- og Miljøafdelingen.

Bilag:

3 stk. kopier af aktuelle sider i tilstandsbeskrivelse, Teknisk Forvaltning.

Indstilling:

Forvaltninqen anbefaler forslaoet til finansierina. så arbejdet kan iaanosættes omgående medens vejret er godt.

Beslutninger:

