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Sag nr. 102
TU-møde den 30. maj 1995
RH/mh

Sag nr 102

Anlæqsrapport
J.nr. 00.01.002/2193
Der forelægges oversigt over anlægsarbejder pr. 30. april 1995 med budgetbemærk
ninger.

Bilag: Oversigt og bemærkninger

TU's beslutning:

Sag nr. 103
TU-møde den 30. maj 1995
IS/mh

Sag nr. 103

Budgetrapport - Drift
J.nr. 00.01.008
Der forelægges driftsoversigt pr. 30. april 1995 med budgetbemærkninger

Bilag: Driftsoversigter og bemærkninger.

TU's beslutning:
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Sag nr. 104
TU-møde den 30. maj 1995
VJC/mh

Sag nr. 104

Anlægsregnskab
J. nr. 05.01 G01/1471
J. nr. 05.13.10 G01/1369
På Tu-møde den 9. maj 1995 bemyndigedes formanden til at godkende
anlægsregnskabet for Byvejs 1. etape og differentierede hastighedsgrænser.
På TUF-møde den 16. maj 1995 godkendtes anlægsregnskaberne med indstilling om
godkendelse på økonomiudvalgsmøde den 29. maj 1995 i revideret stand.
Anlægsregnskaberne forelægges herefter til orientering.

TU's beslutning:

Sag nr. 105
TU-møde den 30. maj 1995
NBG/mh

Sag nr. 105

Budget 1996 - Servicemål
J.nr. 00.01.002/2223

Budget 1996
Udvalget behandlede på mødet den 10. maj 1995 områdebeskrivelser for udvalgets
område.
Udvalget besluttede bl.a. at foreslå vedligeholdelse som tema til videredrøftelse i
Byrådet.
Endvidere ønskede udvalget udarbejdet en aktuel oversigt over udgifternes fordeling
på lønninger, varekøb og fremmede tjenesteydelser.
Til udvalgets orientering vedlægges formandens brev til Økonomiudvalget med
tilhørende notat om vedligeholdelse og redegørelse for udgiftsfordeling af regnskab
94.

IndstillingDet indstilles, at udvalget tager nævnte notater til efterretning.

TUs beslutning:

Sag nr. 106
TU-møde den 30. maj 1995
FL/mh

Sag nr. 106

Valg af nyt renovationssystem
J.nr. 07.01.05G01-1782
Valg af nyt renovationssystem.
Udvalget har tidligere behandlet sagen - og da udsat afgørelsen til der forelå en
afklaring af, om 14-dages afhentning var en realistisk mulighed.
Med dette formål blev der i Ølstykke etableret et forsøg med 14 dages afhentning.
Forsøget er nu afrapporteret af AFAV, hvorfor sagen fremlægges til fornyet
stillingtagen.
Rapportens konkluderer, at det er muligtat etablere et 14 dages system. Den
undlader dog at indformere om de meget store betænkeligheder, som Arbejdstilsynet
har givet udtryk for - og den undlader at gøre opmærksom på, at Ølstykke Kommune
har en særdeles velfungerende storskraldsordning, som med 14 dages interval - fra
alle husstande - afhenter også småt affald, som ellers typisk lægges i
renovationssækken.
Den oprindelige betænkelighed ved 14-dages afhentningen - og de argumenter der
dengang blev fremlagt - er uændrede. Rapporten underbygger betænkelighederne i
lige så høj grad, som de bortvejres.
Skema med fordele og ulemper ved hhv. 14 dages og ugeafhentning er vedlagt som
bilag.
De væsentligste forhold ved valget er:
1.

Vægt af sækkene.

Arbejdstilsynet arbejder med en vægtgrænse på 11 kg som rettesnor. Der tillades
enkelte sække med vægte op til 20 kg. De gennemsnitlige og de største vægte af
sækkene med bioaffald i Ølstykkeforsøget har givet Arbejdstilsynet store
betænkeligheder.
Konsekvensen kan blive krav om mekanisk løft af sækken fra stativet - dvs. brug af en
sækkevogn, som kan løfte sækken ud af stativet. Et sådant system er endnu ikke
afprøvet - og vil i en licitation med sikkerhed medføre en højere afhentningspris.
Vægten af restaffaldet er - i gennemsnit ca. 9 kg - ingen over 16 kg.
Tages Ølstykkes storskraldsordning i betragtning, må vi i Frederikssund forvente en
gennemsnitsvægt på 10 til 11 kg.
Vægten af bioaffaldet er i gennemsnit 11 -1 2 kg - og ca.7 % af sækkene vejer over
20 kg.

Sag nr. 106

2.

Sag nr. 106

Ekstra stativer

Vægt og rumfang af affaldet hænger sammen. Mellem 10 og 20 % af husstandene
kan forudses at ville få problemer med at have affaldet for 14 dage i sækkene. Disse
husstande skal følgelig anskaffe og tilmelde et eller to ekstra stativer. Et enkeltstativ
koster typisk ca. kr. 900,- at anskaffe, mens afhentningen koster kr. 600,- eller 1.000
årligt for hhv. bio- og restaffald (hvis prisdifferentiering vedtages).
Der skal dog gøres opmærksom på, at familier med blebørn - uanset systemvalg, skal
have et ekstra stativ til bioaffald. Det drejer sig om ca. 3 - 4 % af husstandene dagplejere medregnet.
3.

Maddiker og fluer.

Udklækningstiden for fluer er i varme perioder mindre end 14 dage. Det betyder, at de
grønne poser bliver levende, hvis de ikke er lukket - eller hvis de er revnet. Og at
fluerne kan blive "flyvefærdige" - før sækken fjernes.
I en situation, hvor der er indført 14-dages afhentning, er det IKKE realistisk, at
forestille sig ugeafhentning i varme perioder - specielt ikke i feriesæsonen.
For at holde afhentningsprisen nede er det normalt, at renovatøren afhenter affaldet i
to-holdsskift for at opnå bedre udnyttelse af de dyre renovationsbiler.
Med mandskab og materiel til afhentning af ca. 5.500 sække ugentlig vil det ikke være
muligt at øge til ca. 11.000 sække i en kortere eller længere periode - hvor den
samme problemstilling typisk er gældende i hele landet.
4.

Afhentning af affald som opsamles i containere.

Det forudsættes, at alt affald afhentes ugentligt, hvis det opsamles i containere.
Ved valg af et generelt 14 dages system vil en rutekørsel derfor skulle gå "på tværs" til
de steder, hvor containerne står - og der skal under alle omstændigheder afhentes
både bio- og restaffald hver uge.

5.

Økonomi.

Valg af et 14 dages system spares årligt ca. kr. 300,- årligt for hver tilmeldt stativ,
mens udgiften for affald som opsamles i containere (etageboliger, erhverv og
institutioner), som fortsat afhentes hver uge, vil være uærdret.
Udgiften består i afhentning af et større antal sække - og køb heraf. Ekstraudgiften vil
være ca. kr. 1,5 mio årligt.
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Sag nr. 106

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der vælges et ugesystem, således at både bioaffald og
restaffald hentes fra den enkelte adresse hver uge.
Begrundelserne er:
• Der vil være en meget lille sandsynlighed for senere krav fra Arbejdstilsynet. Krav
med ukendte økonomiske konsekvenser.
• Problemer med lugt og fluer vil ikke blive større end i dag.
• Højt serviceniveau giver større tilfredshed hos brugerne - og dermed større
sandsynlighed for en korrekt sortering.

TU's beslutning:

Sag nr. 107
TU-møde den 30. maj 1995
FL/mh

Sag nr. 107

Renovation - Regulativ for husholdningsaffald.
J.nr. 07.01.05
Plan- og miljøudvalgets eventuelle bemærkninger til regulativet drøftes under dette
punkt.

Sag nr. 108
TU-møde den 30. maj 1995
NBG/ap

Sag nr. 108

Udflytning af forsyninqsafdelinqen, De kommunale Værker
NBG/ap - J.nr. 00.15.01.G01/2362

Udflytning af Forsyningsafdelingen, De Kommunale Værker
Udvalget behandlede den 2.5.95 forslag vedrørende De Kommunale Værkers
udflytning til Islebjerggård.
Udvalgets beslutning fremgår af udskrift af beslutningsprotokollen af sag nr. 90/95.
Den 9.5.94 besluttede Byrådet,
•
•
•

at udflytningen skal finde sted indenfor en anlægsramme på 2,9 mio.
at Teknisk Udvalg er udpeget til byggeudvalg,
at huslejefastsættelse for Forsyningsafdelingen skal behandles i forbindelse med
budget 96.

Anlægsbevillingen på 2,9 mio. er noget mindre end det økonomioverslag, som
forvaltningen har udarbejdet. Som følge heraf skal der indarbejdes besparelser i
udflytningsforslaget. Forvaltningen har påbegyndt dette arbejde i samarbejde med
medarbejderne.

Indstilling:
Det indstilles,
• at forvaltningen udarbejder projekt og udbudsmateriale samt
• indhenter priser og afholder licitation(er) for et projekt indenfor den givne
anlægsramme,
• at det tilstræbes at give også mindre håndværksvirksomheder arbejdet, samt
• at byggeudvalget indkaldes til behandling af priser og af licitationsresultat, såsnart
de foreligger.

TUs beslutning:

Sag nr. 109
TU-møde den 30. maj 1995
SN/mh

Sag nr 109

Årsdøqnstrafik 1994
J.nr. 05.00.03P07/1060
Frederiksborg Amts årlige opgørelse af trafikmængder på overordnede veje i amtet for
1994 fremlægges til orientering.
Det kan oplyses, at trafikmængden på omkørselsvejen ved Kronprins Frederiks bro er
steget fra 14.800 biler i døgnet i 1993 til 15.200 i 1994.
Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.

TU's beslutning:

Sag nr. 110
TU-møde den 30. maj 1995
OL/mh

Sag nr. 110

Inspirationstur - Havnemiljøer og trafikløsninoer i bymidter
J.nr. 00.01A14
Som vedtaget på teknisk udvalgs møde den 14. marts og plan- og miljøudvalgets
møde den 21. marts 1995 afholdes der en fælles inspirationstur den 14., 15. og 16.
juni, hvor man skal ud og opleve havneprojekter og trafikløsninger i bymidter.
Turen starter den 14. juni om aftenen..

TU's beslutning:

Sag nr. 111
TU-møde den 30. maj 1995
TT/aa

Sag nr. 111

Orientering om kildepladsbeskyttelse ved Ådalsværket
J.nr. 13.02P05/1997
l samarbejde med Frederiksborg Amt og Ølstykke Kommune gennemføres der p.t. et
udredningsarbejde inden for det miljø- og planmæssige område for fastlæggelse af
den fremtidige brug af det areal, der er udlagt til "Østbyen".
Indstilling:
Forvaltningen orienterer om arbejdets stade.

Bilag: Kildepladsbeskyttelse i Frederikssund og Ølstykke kommune.

ti

Sag nr. 112
TU-møde den 30. maj 1995
NBG/cc - J. nr. 01.05.G01/32

Sag nr. 112

Erstatningskrav i forbindelse med fredning af arealer ved Lille Rørbæk.
Fredning af arealerne ved Lille Rørbæk startede i 1973 med det første
fredningsforslag udarbejdet af det daværende Fredningsnævn. Formålet var at undgå,
at området blev inddraget til byudvikling og at bevare arealerne i deres daværende
tilstand.
Der er efterfølgende udsendt fredningsforslag i 1975, 1981, 1983 og i 1994-95.
Frederiksborg Amt har for Fredningsnævnet den 27. april 1995 udsendt et
fredningsforslag og afgrænsning af fredningen til samtlige lodsejere, med anmodning
om at der fremsendes erstatningskrav til Fredningsnævnet inden den 1. juni 1995,
hvis fredningen påfører ejerne tab. Derefter vil Fredningsnævnet træffe en særskilt
erstatningsafgørelse, der vil fremsendes til ejerne sammen med den endelige
fredningsafgørelse.
Frederikssund Kommune ejer enkelte pumpestationer indenfor fredningsarealet, og
vandindvindingsområdet for Marbæk Vandværk går ind over fredningen. (Se bilag)
Fredningen giver mulighed for en fortsat indvinding i området, men indvindingen kan
ikke øges, idet følgende bestemmelse er indført under generelle bestemmelser § 2 :
"Der må kun under ganske særlige forsyningsmæssige omstændigheder ske
forøgelse af grundvandsindvindingen i området, og kun hvis det forud for nævnet
dokumenteres, at dette ikke vil medføre ændringer af tilstanden i delområde A."
Delområde A er de skraverede arealer i fredningen der ligger tættest på kystlinien (se
bilag).
Kommunen har idag en vandindvindingstilladelse i Marbækområdet på 1,0 mill. m3
årligt som kan fortsætte som hidtil, og i kendelse afsagt den 1. februar 1978 af
Landvæsenskommissionen for Frederiksborg Amt, gives der tilladelse til at øge denne
indvinding med 200.000 m3 årligt efter en samarbejdsaftale med Ølstykke kommune.
Der indvindes idag 0,7 mill. m3.
Rørbækfredningen strider imod denne kendelse, ligesom den strider imod
Frederikssund Kommunes planlagte erstatningsboringer nord for de eksisterende 7
boringer, da indvindingsområdet for disse nye boringer vil gå ind over den nordligste
del af fredningsområdet. Frederiksborg Amt har dog oplyst, at det nordlige
fredningsområde ikke er så følsomt som det øvrige område.
Forvaltningen har ikke andre bemærkninger til fredningsudkastet.

Bilag :
Kort over fredningsområdet med angivelse afvandindvindingsområdet.
Indstilling :
Der gøres indsigelse overfor Fredningsnævnet, hvis fredningsbestemmelserne vil
forhindre udnyttelse af de givne indvindingstilladelser og etablering af
erstatningsboringer.

TUs beslutning:

Sag nr. 113
TU-møde den 30. maj 1995
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 78 til pkt. 91

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sag nr. 113

Sag nr. 114
TU-møde den 30. maj 1995

Sag nr. 114

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
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Sag nr. 115
TU-møde den 30. maj 1995
HL/kk

Sag nr. 115

Elforsyningen
Omlægning af lavspændingsforsyningen fra luftledninger til jordkabler på Fællesvej
Lars Hansensvei, Bytoften, Ellehammervei og den af Hofvei.
Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr. 13.01.20 Q05/
I forbindelse med renovering af lavspændingsforsyningen på Byvej vil det være
ønskeligt at renovere lavspændingsforsyningen på sidevejene.
Renoveringsarbejdet påtænkes at starte på de nordligste sideveje til Byvej.
Anlægsarbejdet omfatter omlægning af luftledninger til jordkabler for Fællesvej, Lars
Hansensvej, Bytoften, Ellehammervej og en del af Hofvej til transformaerstationen.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995, konto
01.22.02.066 omlægning af lavspænding hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr.
265.000, -.
På konto 01.22.02.3.066 er tidligere bevilget kr. 0.
Pris verslaget for omlægning af luftledninger til jordkabler på de nordligste sideveje til
Byvej udgør kr. 265.000,-.
Det foreslås, at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.2202.3.066 med kr.
265.000, -. Restebeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr.0.
Det indstilles
at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr 265.000,-.

TlTs beslutning:

Sag nr. 116.
TU-møde den 30. maj 1995
HL/kk

Sag nr. 116

ElforsyningenRenovering af transformerstation 35, Ellekær 1 og transformerstation 28,
Marienlystskolen,
Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr. 13.01.03.Q05/18
Tranformerstation 35 ønskes ombygget fra et åbent højspændingsanlæg til et Ela 12
anlæg.
Lavspændingsiden går direkte ind på CoRo's fordelingstavler og derfor meget
vanskeligt at renovere transformer og højspændingstavlen.
Lavspændingssiden ønskes udbygget med en lavspændingstavle.
Transformerstation 28 ønskes ligeledes ombygget med en ny højspændingstavle og
udvidelse af lavspændingstavlen.
Anlægsbevillingen foreslås fininsieret over investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.02.3.063 renovering af transformerstationer, hvor der er afsat rådighedsbeløb
på kr. 275.000,-.
På konto 01.22.02.3.063 er tidligere bevilget kr.0.
Prisoverslaget for renovering af transformerstation 35 og 28 udgør kr. 275.000,-.
Det foreslås, at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.02.3.063 med kr. 275.000,-.
Restbeløber af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles:
at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling på kr. 275.000,-.

Tll's beslutning:

Sag nr. 117
TU.-møde den 30. maj 1995
HL/kk

Sag nr 117

Fjernvarmeforsyningen.
Licitation over renovering af forsyningsledning i Heimdalsvei, Vidarsvej og Amledsvej.
J.nr. 13.03.005/156.
Tekninsk udvalg besluttede på sit møde den 24. januar 1995 at indbyde Svend Åge
Nielsen, Frederikssund A/S, Børge Jensen, Frederikssundentreprenøren, Karl
Flemming Jacobsen A/S, til at byde på jordentreprisen til etablering af Ijernvarme til
Skyllebakke Havn.
Ved udbydelse af jordentreprisen for renovering af fjernvarmeforsyningsledninger har
forvaltningen forespurgt de samme jordentreprenører som teknisk udvalg besluttede
at indbyde til etablering af fjernvarme til Skyllebakke Havn. Den indbudte lecitation er
afholdt den 15. maj 1995.
De indbudte firmaer deltog i licitationen.
Den lavstbydende er Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S.
Det indstilles:
at jordentreprisen for renovering af forsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej
tilbydes det lavestbydende firma Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S.
Bilag:
licitationsresultatet.
TU's beslutning:

7

Sag nr. 118
Tu-møde den 30. maj 1995
HL/kk

Sag nr 118

Fjernvarmeforsyningen.
Renoveringen af forsyningsledninger i Heimdalsvei og Amledsvej iflq. afholdt licitation.
Ansøgning om anlægsbevilling.
J.nr. 13.03.11Q05/186.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til renovering af Heimdalsvej og Amledsvej.
I den afholdte licitation er yderligere medtaget at renovere Vidarsvej.
Der er i udbudsmaterialet muligheder for at regulere mængderne så der er muligt at
undlade at renovere Vidarsvej og dermed er licitationen og budget i
overensstemmelse med hinanden.
Anlægsarbejdet omfatter renovering af fjernvarmeforsyningsledning i Heimdalsvej og
Amledsvej.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.03.3.053 renovering af ledninger hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr.
1.550.000,-.
På konto 01.22.03.3.053 er der tidligere bevilget kr. 0.
»
Prisoversigt for renovering af forsyningsledninger jt-Heimdalsvej og Amledsvej udgør
kr. 1.550.000,-.
c
Det foreslås af anlægsarbejdet fin d e re s over konto 01.03.3.053 med kr. 1.550.000,-.
Resybeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles:
at skitseprojektet godkendes og at der søges anlægsbevilling pr. kr. 1.550.000,-.

Tll's beslutning:

Sag nr. 119
TU-møde den 30. maj 1995
HL/kk

Sag nr. 119

Budgetkontrol pr. 30.april 1995 for el- fjernvarme- og vandforsyning.
J.nr. 13.00.00 Q04/185.
Forvaltningen forventer at udgifter og indtægter for drifs- og anlægskonto for el
fjernvarme- og vandforsyningen forventes som hovedregel at være i
overensstemmelse med budgettet.
Det skal dog bemærkes, at udgifter til politikernes møder, rejser m.m. ikke er optaget
på driftskontoen for vand- el- og fjernvarmeforsyningen.
Virksomheder skal betale den halve Co2 afgift på 5 øre/kwh denne udgift er ligeledes
ikke optaget som udgift i driftsbudgettet.
Det indstilles:
at merforbruget på møder, rejser m.m. og udgift jtil Co2 afgift finansieres over andre
driftskonti.
Bilag: budgetkontrol.
TU's beslutning:
/J < \'fy £ c O r

Sag nr. 120
Tu-møde den 30. maj 1995
Eventuelt.

Sag nr. 120

