FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

TILLÆGSDAGSORDEN
for
FREDERIKSSUND BYRÅDS møde den 10. december 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

183.

J.nr. 09.09G01/2870 og 09.09G01/2981
Oprydning på magelægsareal ved Frede
rikssund gi. station.

På Byrådets møde den 8. oktober 1996 blev i
sag om byggeri på areal ved den gi. Station, og
aftale med DSB om arealovertagelse mv. til
trådt indstilling om at meddele anlægsbevilling
på kr. 170.645 i udgift og kr. 26.000 i indtægt
for gennemførelse af afværgeforanstaltninger.
I projektfasen har amtet skærpet reglerne for
godkendelse af projekter for afværgeforan
staltninger i forhold til den rådgivende og for
valtningens erfaringer med lignende projekter.
De tidligere oplyste forudsætninger for foran
staltningernes gennemførelse er derfor ændret
og udgifterne til afværgeforanstaltningernes
gennemførelse bliver væsentligt større end tid
ligere oplyst.
Ved indhentning af tilbud på oprydningens gen
nemførelse andrager de samlede omkostninger
kr. 480.000 i stedet for kr. 100.000. I de kr.
480.000 er medtaget kr. 50.000 til uforudsee
lige udgifter.
Der er på mødet den 8. oktober meddelt an
lægsbevilling som nævnt. Udgifterne var fordelt
med
Frederikssund
kommune:
Forundersøgelser
30.645
100 %
Oprydningsprojekt
40.000
33,3%
Oprydning
100,000
100 %
Total
170.645

- fortsættes

- fortsat
Der er i forbindelse med stigningen i udgifterne
til oprydning aftalt en fordeling af disse, så an
delsboligforeningen betaler den besparelse der
opnås ved ikke at bortkøre overskudsjord, og
DSB og kommunen deler resten. Til gengæld
vil DSB ikke under de forudsætninger give en
rabat på købsprisen på 2,50 kr/m2.
Fordelingen bliver herefter i stedet for kr.
100. 000:
Andelsboligforeningen
DSB
Frederikssund kommune
Total

40.000
166.000
274.000
480.000

kr
kr
kr
kr

Der må således søges tillæg til tidligere an
lægsbevilling på kr. 380.000 for udgifterne, og
tillæg til tidligere anlægsbevilling på kr.
206.000 for indtægter.
Den samlede bevilling vil herefter være:
Udgifter:
Indtægter:

kr. 550.645
kr. 232.000

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til
mødet.
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