SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 21. fe
bruar 1996 kl. 19.00 i medborgerknasten på
Skuldelev skole.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach Sørensen
Annie Hansen
Anders Clausager
Knud 0 . Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:
a)
Den tidligere varslede temaeftermiddag om even
tuel etablering af produktionsskole er flyttet til
den 20. marts. Brev fra kommunaldirektøren
herom vedlægges.
■

P>)

Det er kun et enkelt lille punkt til det lukkede
møde. Mødet afholdes i forlængelse af det åbne
møde.

Der er formandsmøde kl. 1815 i lokale 9 på Skul
delev skole.
o

Tidspunkt for mødets afslutning: kb
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l.
TIdvalgs dagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 24/1
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 30/1
Økonomiudvalget - den 13/2
Hovedsamarbs.udv. for administr. - den 25/1

Desuden er fremlagt:
Udskrift møde den 19. januar 1996 i Kommuneforeningen i Frederiksborg amt.
Referat af møde den 14. december 1995 og den 18.
:januar og 6. februar 1996 i Frederiksborg amts
råd.
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2.
Øverførsel af rammebevillinger fra 1995 til 1996
J.nr.ØKF
Økonomisk forvaltning har på baggrund af regn
skabsrapport pr. 25. januar 1996 opgjort
“rammeoverførsler” fra 1995 til 1996,
Overførslerne beløber sig til kr. 1.856.500.
Af fortegnelsen fremgår det, at skolelægeordnin
gen har opsparet kr. 17.600. Skole-, social- og
sundhedsforvaltningen fremsender anmodning
om, at dette beløb overføres til sundhedsplejens
budget.
Samlet rammeopgørelse samt ovennævnte skri
velse udsendes.
Specificerede bilag ligger i sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
februar 1996 overførsel af rammebevillinger fra
1995 til 1996.
Økonomichefen bedes på mødet i april redegøre
for samtaler med lederne på de områder, hvor der
bar været væsentlige afvigelser i forhold til bud
gettet.
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3Investeringsplan 1995 og 1996
J.nr. ØKF
Teknisk og økonomisk forvaltning fremsender
forslag til revideret investeringsplan 1996 med
overførsler fra 1995 til 1996 med merudgift på
5.820.000 kr.
Samtidig fremsendes endelig investeringsplan for
1995 til godkendelse, hvor der anmodes om bevil
ling til salg af vindmølle, indtægt på 31.000 kr.
enerud gi ft på Skuldelev skole med ialt 105.000 kr.
5åmt registreringsafgift til Skibbussen, 126.000
kr.
Beløbene er afholdt i regnskabsår 1995.
Bilag vedlægges.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 13.
februar 1996 til godkendelse.
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4.
TCvote tildelin g til almennyttigt boligbyggeri

J.nr. TF 03.03.00/CCH
Økonomiudvalget har på sit møde den 12. decem
ber 1995 behandlet en ansøgning fra Busk Byg
gestyring ApS om kvote til opførelse af 12 almen
nyttige boliger ved Nordmandshusene.
Sagen er sendt til miljø- og teknikudvalget med
anmodning om behandling a f eventuelle tildeling
af kvoter til almennyttigt boligbyggeri i 1996
samt en stillingtagen til, hvor eventuelle kvoter
bør placeres.
Byrådet vedtog den 16. august 1995 følgende
rækkefølge på tildeling af kvoter til det almen
nyttige byggeri:
* Nordmandshusene (12 almennyttige)
* Dådyrvej (32 almennyttige)
* Stationsvej 14 (20 almennyttige/ældreboliger)
* Skuldelevvej 24, (20 almennyttige, 16 ældrebo
* liger, 4 boliger til fysisk/psykisk udviklings
hæmmede).
Ved vedtagelsen blev der ikke taget stilling til en
tidsperiode, indenfor hvilken de ønskede boliger
skulle opføres. Der skulle optages kr. 700.000 på
budget 96 til almennyttigt boligbyggeri (kommu
nens 7%'s andel). Dette beløb blev ikke medtaget
i budget 96.
Med hensyn til tildeling a f kvoter har kommunen
kompetencen, de skal blot efterfølgende indberet
tes til Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunen skal
udrede 7% af anskaffelsessummen som tilskud.
M iljø - o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 24. januar 1996, følgende rækkefølge på opfø
relsen af almennyttige boliger:

* Nordmandshusene
* Dådyrvej
* Stationsvej
* Skuldelevvej 24.
Endvidere anmodes om en tillægsbevilling på kr.
700.000 til hovedkonto 08 for at fremrykke opfø-
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d Fortsat
JL.
relsestidspunktet på 12 almennyttige boliger ved
Nordmandshusene.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 13.
februar 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling
for så vidt angår rækkefølgen.
Tillægsbevilling på udgifter til at fremrykke opfø
relsestidspunktet på ca. 12 almennyttige boliger
ved Nordmandshusene anbefales.
Tillægsbevillingens størrelse medtages i en kom
mende budgetrevision.
Knud 0 . Andreasen afventer sin stillingtagen til
byrådsmødet.
Bent Vestergaard Jensen var fraværende.
Notat fra teknisk forvaltning om det aktuelle be
hov for udlejningsboliger vedlægges sagen senest
tirsdag.
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5.
Skuldelev Strand, kloakering eller nedsivning
J.nr. TF 06.01.03/09.00KMP
Naturklagenævnet har med skrivelse af 23. okto
ber 1995 afgjort, at Amtet ikke har haft grundlag
:for at gøre et forbud efter naturbeskyttelseslovens
: § 3 gældende, hvorfor Amtets afgørelse af 17.
: marts 1994 ophæves.
Frederiksborg Amt gør med skrivelse af 16. no
vember 1995 opmærksom på, at der ikke med Na
turklagenævnets afgørelse foreligger dispensation
til afdræningsprojektets gennemførelse, for så
vidt angår områdets vådområder.
Forvaltningen har i oplæg til byrådets temadag
den 17. januar 1996 vurderet de fordele og ulem 
per, der vil være i forbindelse med henholdsvis
kloakering og afdræningsprojektet.
På dette grundlag findes der at være en række
forhold ved afdræningsprojektet, som dels kan
indebære en økonomisk risiko for kommunen og
dels give anledning til en kompliceret sagsbe
handling ved den endelige udførelse.
En kloakering af området findes på langt sigt at
Være den miljømæssigt bedste og sikreste løsning.
E n eventuel kloakering bør omfatte områderne
C l, C2 og C3 (ejendommene langs Strandvejen,
Svineholm og Ved Mosen).
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 24. januar 1996, at kloakeringsforholdene i
sommerhusområdet ved Skuldelev Strand m.v.
løses ved en traditionel kloakering omfattende
kloakområderne C l, C2 og C3.
■Endvidere anbefales, at der udarbejdes et tillæg
til spildevandsplanen og overslagsbeløbene ind
arbejdes i investeringsplan 1997, således at an
lægsarbejderne kan udføres i 1997.

Udvalget indstiller videre, at lodsejerne tilskrives
°m baggrunden for beslutningen.
■Forvaltningen udarbejder forslag til skrivelse til
byrådets behandling af sagen.
fortsættes
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fi. Fortsat
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Forslag til skrivelse vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
februar 1996 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
Forslag til skrivelse tilføjes et afsnit om procedu
ren for udarbejdelse a f spildevandsplanen samt
én tidsplan.
Teknisk forvaltning foretager en kort gennem
gang af projektet på selve byrådsmødet.
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6.
Ansøgning om tilskud til forsyning afvan d fra
Skibby Vandværk
.T nr. TF 13.02.02G02/BC
Manderup vandværk anmoder i skrivelse a f 3.
december 1995 om tilskud til at blive tilsluttet
Skibby vandværk. Manderup vandværk leverer
råvand til 11 husstande og har ikke kapacitet til
at levere til flere. Der kan opføres yderligere 2 - 3
boliger i Manderup i henhold til kommuneplanen.
Indstillingsbilag vedlagt.
M iliø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 24. januar 1996, at der ikke ydes tilskud til
Manderup vandværk til det ansøgte, da kommu
nen ikke er forpligtet til dette, og det endvidere
vil skabe præcedens.
Ø k o n o m iu d v a lg e t anbefaler på møde den 13.
februar 1996 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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Tørring og forbrænding af spildevandsslam
nr. TF 06.15/JEH
Inden for den seneste tid er tvivlen om, hvorvidt
danske landbrugere fortsat vil aftage spilde
vandsslam på markjorder, blevet forøget, både på
baggrund a f nationale forhold og foreliggende
EU-direktiver.
Som følge heraf har Frederiksværk kommune ar
bejdet med et alternativ til slamhåndtering ved
tørring og forbrænding af spildevandsslam.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Miljø- o g te k n ik u d v a lg e t indstiller på møde
den 24. januar 1996, at der fremsendes skrivelse
til Frederiksværk kommune v/teknisk direktør
Henrik Skou Hansen, hvoraf fremgår; at Skibby
kommune eventuelt vil vende tilbage til sagen for nærmere drøftelse - såfremt det i fremtiden
ikke vil være muligt at udbringe spildevandsslam
på landbrugsjord.
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8.
Offentliggørelse af forslag til landsnlanredegørelsé om “Danmark og europæisk planpolitik”
J.nr. 01.01.01P17/RS
Regeringen har fremsendt et forslag til lands
planrede gørelse med en 10 ugers debatperiode fra
8, januar til 18. marts 1996,
Miljø- og energiministeriet afholder oriente
ringsmøde fredag den 16. februar 1996 kl. 13.00
til 16.00 for amts- og kommunalpolitikere. Indby
delse vil blive fremsendt senere.
Det er vanskeligt at udtale sig om redegøreisens
betydning for Skibby kommune før afholdelsen af
orienteringsmødet. Da byrådsmøderne falder
henholdsvis den 24. februar og 20. marts er der
ikke mulighed for fornyet behandling i miljø- og
iéknikudvalget inden udløbet af debatperioden.
Et forslag til udtalelse kan forelægges byrådet
den 24. februar. Hvis der er noget, der skal “pud
ses af\ kan det forelægges på MTU den 28. fe
bruar og herefter med borgmesterens underskrift
fremsendes til ministeriet.
Alle byrådsmedlemmer har fået et eksemplar af
Landsplannyt nr. 12, der som tema har Landsplanre de gøreis en 1996.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 24. januar 1996, at forvaltningen fremsender
et forslag til svarskrivelse.
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i.

'

kraftvarmeværk i Skuldelev
J.nr. 13.03.00P20
p i efterretning for byrådet
Energistyrelsen meddeler i brev af 16. marts
1995 samtykke til etablering af naturgasfyret
kraftvarmeværk og flernvarmenet i Skuldelev.
Samtykket er meddelt på det vilkår, at alle
kommunale bygninger tilsluttes fjernvarmenet
tet. Endvidere må anlægsarbejderne ikke påbe
gyndes, før det overfor kommunen er dokumente
ret at der er opnået bindende tilsagn fra mindst
70% af de potentielle individuelle forbrugere.
Samtykket og dets vilkår kan påklages til Miljø og Energiministeriet. Frist 4 uger fra 16. marts
1995.
Miljø- og teknikudvalgets møde den 29.
marts 1995: Samtykket og dets vilkår påklages
ikke.
Borgmesteren har den 30. januar 1996 i henhold
til styrelseslovens § 31 stk. 1 godkendt projektet
for kraftvarmeværket i Skuldelev - i henhold til
bekendtgørelse om varmeforsyning af 5. marts
1991 §§ 10 og 11 - på byrådets vegne.
Økonomiudvalget tog på møde den 13. februar
1096 til efterretning.
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10.
Dpi ette Ise af elevstilling med srarantiår
J.nr. LP
Skibby kommune opslår en stilling som kontor
elev til besættelse 1, august 1996.
For at kunne tiltrække kvalificerede ansøgere,
ansøges der om tilladelse til at opslå stillingen
med en garanti om ansættelse i et år efter endt
uddannelse.
Lønudgiften, der for tiden udgør kr. 173.000 vil
skulle medtages i forbindelse med budgetlægnin
gen for 1998/99.
Redegørelse vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
februar 1996 til godkendelse.
Knud 0 . Andreasen indtager særstandpunkt.
Bent Vestergaard Jensen var fraværende.
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L
Anmodning om alkoholbevilling

J. nr. BK 22.01.01
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