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Sag nr. 167
TU-møde den 30. november 1993
NBG

Kraftvarme - e'erforhold og b a h e r r e o r anlsation
J.nr.: 13.03.01 P21/S85
13.15.00 G01/17
Byrådet vedtog den 10.8.1993 et forslag til et projekt for opførelse
af et kraft-varmeværk i Frederikssund, som følge af energisminsteriets
pålæg til kommunen herom. Ved behandlingen af projektforslaget udsatte
byrådet sin stillingtagen til om Frederikssund Fjernvarmeforsyning
selv skal opføre og drive det nye værk.
Ved sin godkendelse af projektforslaget den 1.9.1993 har energistyrel
sen pålagt kommunen at træffe afgørelse herom senest i marts måned
1994.
Det mest nærliggende alternativ til selv at eje værket er at overlade
opførelsen og driften af værket til Sjællandske Kraftværker (SK-energi). SK-energi er interesseret i dette alternativ.
Fordele og ulemper ved de to forskellige ejerformer er blevet under
søgt ved drøftelser med Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF), med
SK-energi og andre fjernvarmeværker.
En redegørelse for disse undersøgelser med tilhørende bilag vedlægges
("Kraftvarme - ejerforhold og bygherreorganisation, 18.11.1993).
Under sagens behandling deltager kommunens rådgiver, Frede Tuesen,
Dansk Fjernvarmes Decentrale Kraft/varme-Selskab A.m.b.a. Per Holmgård
fra SK-energi’s projektdivision er inviteret til en drøftelse om SK’s
vurdering af ejerforhold forud for udvalgets behandling af sagen.

Henstilles

Q-&L

Udvalget besluttede:
at det nye kraft-varmeværk opføres og drives af Frede
rikssund Fjernvarmeforsyning.
at

byggeudvalg b e s t å r

af

teknisk udvalg,
En repræsentant
fra fjernvarmeforbrugergruppen knyttes som observatør
til udvalget. Teknisk direktør - eller dennes repræsen
tant - er sekretær for udvalget.
at det bemyndiges
udvalget at forestå projektering
og antagelse af rådgivere.
at det pålægges byggeudvalget at udarbejde forslag til
indstilling om anlægsbevilling.
at bemyndige byggeudvalget - når anlægsbevilingen er
meddelt af byrådet - at forestå udbud og antagelse af
fordelagtigste tilbud, samt at følge byggeprocessen og
afholde afleveringsforretning.
at bemyndige byggeudvalget til at optage forhandlinger
med NESA om vilkår for nettilslutning og salg af el og
med HNG om nettilslutning og køb af naturgas.
at pålægge byggeudvalget at udarbejde forslag til ind
stilling om driftsbudget og takstforhold.
at der nedsættes en styregruppe bestående af: Den tek
niske direktør, afdelingslederen for forsyningsafdelingen, fjernvarmeværkets driftsleder, beredskabschefen,

medarbejdere fra teknisk forvaltnings bygningsinspekto
rat og byplanafdeling samt arkitekt og teknisk rådgiver.
Det er styregruppens opgave at sikre projektets planlæg
ning og tilrettelæggelse _og praktiske gennemførelse.
at der ved udformningen af kraft-varmeværket tages
vidtgående æstetiske hensyn - herunder til omgivelserne.
at der afsættes 2% af byggesummen til
særligt kvalitetsbetonet udformning af
anlæg og friarealer.
at udgifter til rådgivere forskudsvis afholdes over
fjernvarmeforsyningens driftsbudget indtil anlægsbevil
ling er meddelt.
at udvalgets beslutning forelægges fjernvarmeforbruger
gruppen forinden sagen forelægges byrådet.

Sag nr. 168
TU-møde den 30. november 1993
HL/mh

Sag nr. 168

Proiektredegørelse for fuld udbygning af fjernvarmeområdet
Status over de 5 år siden beslutnin en blev vedtaget
J.nr. 13.03.00.G01/42
Bilag: Redegørelse
Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning,

TTJ’s beslutning:

Sag nr. 169
TU-møde den 30. november 1993
HL/mh

Sag nr. 169

Eldistributionens udviklingsmuliEheder
J.nr. 13.01.01.AO9/142
Kommunernes Landsforening og Foreningen af kommunale elværker har fået
udarbejdet en rapport om eldistributionens udviklingsmuligheder.
Rapporten beskriver problemer og muligheder for de kommunale elselska
ber i et liberaliseret elektricitetsmarked.
Rapporten kan anvendes i forbindelse med drøftelser om samarbejde el
ler sammenlægninger af de lokale elselskaber.
Rapporten beskriver fire modelforslag til ny struktur:
Fusionering af den samlede elforsyningsvirksomhed i et regio
nalt I/S.
Samling af al ledningsbunden energi inden for kommunegrænsen i
Kommune Energi.
En videreudvikling af dent nuværende system.
Formaliseret regionalt samarbejde mellem samtlige distributi
onsselskaber .
Det indstilles, at rapporten tages til efterretning.

TU*s beslutning:

Sag nr. 170
TU-møde den 30. november 1993
HL/mh

Sag nr. 170

Projektforslag for ændrin: af ener idistrikterne
J.nr. 13.11.OOP16/51
Tidligere behandlet TU-møde den 29. juni 1993 sag nr. 108
Byrådet vedtog den 10. august 1993 at sende projektforslaget om ænd
ring af energidistrikterne til høring hos de berørte parter.
Høringsperioden er på 4 uger, og i høringsperioden blev der udsendt
rettelsesblad den 7. september 1993 om præcisering af afsnit 4,
"Forslag til fremtidig områdeafgrænsning",
at
der ikke er omstillingspligt for eksisterende bebyggelse ved
uændret anvendelse,
at
der er omstillingspligt for alt nybyggeri,
at
der er omstillingspligt ved ændret anvendelse af eksisterende
bygninger i forbindelse med ombygninger.
Steff Houlberg har den 21. september 1993 ønsket en yderligere præci
sering af formuleringen i skrivelsen den 7. september 1993 om nybyg
geri.
Teknisk udvalg har den 22. september 1993 fremsendt skrivelse til
Steff Houlberg om præcisering af formuleringen,
at
nybyggeri er omstillingspligtigt ikke gælder nybyggeri (udvi
delse til produktionsprocesser af nuværende art).
HNG har i skrivelse den 15. september 1993 ingen bemærkninger til pro
jektforslaget, idet de forudsætter, at det er matr.listen, som er gæl
dende og ikke oversigtskortet.
Forvaltningen har meddelt HNG, at det er matr.listen, som er gældende
for de områder, som skal overgå til fjernvarmeforsyningen efter de
nævnte forudsætninger.
Teknisk udvalg har sendt projektforslaget til Energistyrelsen til en
delig godkendelse den 22. september 1993.
Energistyrelsen har i skrivelse den 19. oktober 1993 ønsket at få til
sendt samfundsøkonomiske vurderinger.
Teknisk udvalg har i skrivelse den 25. oktober 1993 meddelt Energisty
reisen, at de samfundsøkonomiske vurderinger indgår i det sideløbende
projektforslag for naturgasbaseret kraftvarme. Energistyrelsen har
telefonisk meddelt forvaltningen den 18. oktober 1993 at Energistyrel
sen ingen bemærkninger har til projektforslaget.
Det indstilles at projektforslaget for ændring af energidistrikterne
(områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyningen og naturgasselska
bet) indstilles til byrådets godkendelse.

Sag nr. 171
TU-møde den 30. november 1993
HL/mh

Sag nr. 171

Forsla.; til takster for elfors n i n ien vældende fra 1. -'anuar 1994
J.nr. 13.01.00029/32
NESA meddeler i skrivelse den 30. september 1993, at SK-Energi’s be
styrelse den 30. september 1993 har vedtaget nye elpriser gældende fra
1. oktober 1993.
Sk-Energi har sænket elpriserne fra 1. oktober 1993 med 2,7 øre/kwh
for spidslast, 1,3 øre/kwh for højlast og 0,2 øre/kwh for lavlast.
En gennemsnitlig sænkning på 1,0 øre/kwh.
NESA vedtager nye elpriser gældende fra 1. januar 1994, som følge her
af foreslår forvaltningen,
at
abonnementsafgiften er uændret, og tilslutningsafgiften følger
NESA*s priser ved at forhøje afgiften for lejligheder fra kr.
4000 til kr. 4200, og sænke afgiften for lav/tæt bebyggelse fra
kr. 8000 til kr. 6500.
Den tidsopdelte tarif.
Elprisen indenfor tidsopdelt tarif som anvendes til afregning af er
hvervskunder fastsættes identisk med NESA’s priser.
Spidslast sænkes med 2,8 øre/kwh, højlast sænkes med 2,0 Øre/kwh og
lavlast sænkes med 1,3 øre/kwh.
Normaltarif.
Elprisen sænkes med 1,3 øre til 38,20 øre/kwh excl. elafgiften, co2
afgifter og moms.
Elprisen for normaltarif vil herefter være identisk med NESA’s priser.
I forhold til det vedtagne budget er der en underdækning på kr.
300.000 hvor halvdelen er finansieret ved en besparelse på kr. 165.000
på energibesparelser.
Det indstilles at vedlagte prisblad over normaltarif, tidsopdelt tarif
samt tilslutningsafgifter gældende fra 1. januar 1994 indstilles til
byrådets godkendelse.
Bilag: Takstblad.

Sag nr. 172
TU-møde den 30. november 1993
LH/mh

Sag nr. 172

Affaidsi'lan for Frederikssund kommune 1994-97
J.nr. 07.04.01 P21/1992
Det vedlagte forslag til affaldsplan 1994-97 er en revideret udgave af
"Affaldsplan for Frederikssund kommune for 1991-94".
Revisionen er udført af teknisk forvaltning og Carl Bro A/S.
Forslaget vil blive gennemgået på mødet.
Et forslag til affaldsplanen, med en planperiode for 1991-94 blev før
ste gang forelagt teknisk udvalg som sag 218 den 17. december 1991. På
baggrund af udvalgets beslutning blev planudkastet derefter forelagt
for plan- og miljøudvalgets formand og en kreds af borgere og bolig
selskaber.
I begyndelsen af 1992 blev der foretaget mindre justeringer af planen,
uden at planen blev forelagt til en endelig politisk vedtagelse. Tek
nisk forvaltning valgte i samråd med formanden for teknisk udvalg, at
lade en vedtagelse afente en endelig beslutning i AFAV I/S om en ud
bygning af det rød/grønne system.
I løbet af sidste halvdel af 1992 blev følgende regulativer vedtaget
af byrådet:
-

Genbrugs- og affaldscenteret Ørnesten
Fælles regulativ for affaldsbortskaffelse
Erhvervsaffald
Bygge- og anlægsaffald
Madaffald fra institutioner
Papir-, pap- og kartonaffald fra erhvervsvirksomheder
Specielt sygehusaffald

Regulativet blev lavet på grundlag af det justerede forslag til af
faldsplan. For at sikre en vis ensartethed i regulativerne i AFAV-kommunerne, blev regulativerne desuden lavet på grundlag af forslag ud
arbejdet af Carl Bro A/S for AFAV.
Den 1. april 1993 trådte en ny bekendtgørelse om bortskaffelse, plan
lægning og registrering af affald i kraft. Regeringen udsendte desuden
i juni 1992 en handlingsplan for affald og genanvendelse for perioden
1993-97.
På grund af de nye regler og centralt udmeldte mål, og for at indar
bejde de vedtagne regulativer i en ny plan, fandt teknisk forvaltning,
at det var nødvendigt med en revision og opdatering af affaldsplanen,
før den vedtages af byrådet.

TU’s beslutning:

Sag nr. 173
TU-møde den 30. november 1993
TR/mh

Afsluttet regnskab vedr rende anlæ sarbe'de 051043
Separering af kloak St.Rorbæk. Frederikssundsve ;
J.nr. 06.01.01.10G01
Der forelægges anlægsregnskab således;
Samlet bevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 150.000,00
kr. 136.098.74
kr. 13.901,26

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen

TU5s beslutning:

Sag nr. 173

Sag nr. 174
TU-møde den 30. november 1993
TR/mh

Sag nr. 174

Afsluttet re^nskab vedrørende anl æ :sarbe'de 513096
O;førelse af daginstitution, Frederiksbor -a d e _2
J.nr. 82.06.04G01/1403
Der forelægges anlægsregnskab således,
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 4.174.918,00
kr. 4.089.640,75
kr.
85.277,25

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes
og
at
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU*s beslutning:

Sag nr. 175
TU-møde den 30. november 1993
TR/mh

Sag nr. 175

Afsluttet r e gnskab vedr rende anlæ.sarbejde 051041
Kloakerin- LI. Rorbæk
J.nr. 06.01.01.10601
Der forelægges anlægsregnskab således:

Samlet bevilling
Afholdte udg./indt.
Merudg./merindt.

udg.

indt.

1.464.000,00
1.563.191,26
99.191,26

488.000,00
498,710.00
10.710,00

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften/mindreindtægten reguleres over kassebehold
ningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 176

Sag nr. 176
TU-møde den 30. november 1993
TR/mh

Afsluttet regnskab vedr rende anlæ:sarbe ide 051045
Kloakering Sigerslevvester
J.nr. 06.01.01.12G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
udg.

.

indt.

.

1 220 000,00
1 .634.963.32
414.963,32

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Merudg./mindreindt.

48.800.00
0.00
48.800.00

j\/Q

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften/mindreindtægten reguleres over kassebehold
ningen.

TU*s beslutning:
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Sag nr. 177
TU-møde den 30. november 1993
TR/mh

Sag nr. 177

Af siu 11 et r e .nskab vedrcrende diverse
Ene r i v e s rarende anlæ sarbe 'der
J.nr. 82.12GQ1/298
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgifter

kr. 6.241.320,00
kr. 6.295.038,93
kr.
53.718,93

Det indstilles.
at
anlægsregnskaberne godkendes og
at
merudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 173 til sag nr. 177
TU-møde den 30. november 1993

Afsluttede reinskaber vedrørende anlæ,sarbe jder

Samlet merudgift

kr. 567.873,51

Samlet mindreudgift

kr.

99.178,51

Samlet merindtægt

kr.

10.710,00

Samlet mindreindtægt

kr,

-48.-800,00'
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Sag nr. 178

Sag nr. 178
TU-møde den 30. november 1993
LBS/mh

Trafiksanerin

Bjrvej o

fors

med differentierede hastiheder

J.nr. 05.01.GQ1/1471
J.nr. 05.13.10.G01/1360
På teknisk udvalgs møde den 26. oktober 1993 blev forslag til projekt
oplæg godkendt til fremlæggelse.
Forslaget har været fremlagt fra 3. november til 24. november 1993.
Der er fremkommet flere bemærkninger og forslag til ændringer.
Forvaltningens indstilling vil forelægge til mødet.
Bilag: Indkomne bemærkninger som eftersendes.

TU*s beslutning:
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Sag nr. 179
TU-møde den 30. november 1993
LBS/mh

Sag nr. 179

Mødeplan 1994
J.nr. 00.01.A14
Sagen udsat fra mødet den 26. oktober 1993.
Der forelægges forslag til mødeplan for udvalgets møder i 1994.

TU’s beslutning:

O

Sag nr. 180
TU-møde den 30. november 1993
NBG/mh

Sag nr. 180

Kompetenceplan i teknisk forvaltning. Evaluering
J.nr. 00.01.A21/558
Genoptagelse af sag nr. 82 på PMU’s møde den 26.10.1993
do
nr. 162 på TU’s møde den 26.10.1993
Da det nuværende byråd tiltrådte i 1991 var det med en ændret styrel
sesvedtægt. Tidligere var der på det tekniske område tre udvalg, et
ejendomsudvalg, et teknisk udvalg og et miljøudvalg. Udvalgene blev
ved ændringen af styrelsesvedtægten i 1990 lagt sammen til et teknisk
udvalg og et plan- og miljøudvalg. I den forbindelse opstod der et
behov for at præcisere, hvilke opgaver de nye udvalg skulle tage sig
af - og at uddelegere en del af udvalgenes kompetence til forvaltnin
gen for at reducere sagsmængden.
Derfor udarbejdede forvaltningen og de to nye udvalg en kompetence
plan. Ved denne byrådsperiodes afslutning er det naturligt at vurdere,
hvorledes planen har virket. Denne vurdering falder sammen med et be
hov for at tilpasse kompetenceplanen en række nye love og lovsammen
skrivninger. Kompetenceplanen trænger derfor til en revision.
Forvaltningen har drøftet kompetenceplanen og er af den opfattelse, at
den i store træk har virket efter hensigten: at skabe overblik over
beslutningerne og at uddelegere en række sager, som tidligere tog me
get af udvalgenes tid. Planen har således bidraget til at nedsætte an
tallet af udvalgsmøder fra 5 månedlige møder til 2 - 3 møder. Beslut
ningsniveauerne i kompetenceplanen har endvidere været administreret i
en ånd og tradition, som er blevet opbygget i et nært samarbejde med
udvalgene og disses formænd - og ikke kun efter "planens bogstav".
Forvaltningen er derfor af den opfattelse, at planens hovedprincipper
og administration bør opretholdes ved den forestående revision.
Forvaltningen er dog samtidig af den opfattelse, at man skal søge at
udbygge informationen til udvalgene om forvaltningens afgørelser og om
verserende sager. Endvidere er forvaltningen af den opfattelse, at man
bør styrke drøftelser på det mere principielle niveau i udvalgene - på
baggrund af indhøstede erfaringer med den daglige sagsbehandling.
Informationen er søgt styrket bl.a. ved indførelse af et fast infor
mationspunkt i begge udvalgs dagsorden. Oplæg til principielle drøf
telser har derimod kun fundet sted i mere begrænset omfang.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter erfaringerne med kompetenceplanen,
og at forvaltningen på baggrund heraf foretager en revision - samt at
et revideret forslag forelægges de nye udvalg.
TU’s beslutning:

Sag nr. 181
TU-møde den 30. november 1993

Sager afgjort af formand

oh

forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 171 til pkt. 196.
Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Sag nr. 181

Sag nr. 182
TU-møde den 30. november 1993

Sag nr. 182

Forvaltnin en orienterer om forvaltningsafgørelser. 1ov ivnin ,
bemærkninger. forespørgsler m.v.
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Sag nr. 183
TU-møde den 30. november 1993

Eventuelt

Sag nr. 184
TU-møde den 30. november 1993
LBS/mh

Sag nr. 184

Private fællesve le i Strandve ’sområdet
J.nr. 05.01.G01
Ved brev af 23. november 1993 fremsendes 36 underskrifter fra beboere
omkring Strandvejen.
Henvendelsen kan principielt betragtes som en indsigelse i forbindelse
ned trafiksaneringen i Frederikssund Nord, fordi trafiksaneringen på
Strandvejen bør indgå som en integreret del af denne plan.
Det er samtidig forudsat, at trafiksanering i området ikke har til
slutning til en borgerbetaling.
Forvaltningen gør opmærksom på, at veje ved Strandvejen er private
fællesveje på nær Fyrrebakken og del af Klintevej, og udgifter til ak
tiviteter på disse veje pålignes grundejerne i henhold til lov om
grundejerbidrag.
Det indstilles, at indsigelsen ikke imødekommes, samt at forvaltningen
afholder møde med repræsentanter fra grundejerne for nærmere drøftelse
af henvendelsens indhold, og hvad der videre kan foretages.
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