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Sag nr. 132

38

J.nr. 82.00:13.07G01
Den nuværende forpagtningskontrakt er i princippet udløbet, og forpag
terne har ansøgt om at fa kontrakten forlænget.
Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til byudviklingsformål, men der
foreligger ingen aktuelle planer for en sådan udnyttelse.
Ejendommen kunne endvidere indgå som en grøn kile mellem fritidsområdet
ved Dybendal og kolonihaverne/Adalen.
Skønt bygningsanlægget i dag er stærkt forfaldent, repræsenterer det
nogle bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier, som er værd at beva
re .
Kommunen har en interesse i,
at bygningernes forfald stoppes, så de kulturhistoriske værdier beva
res ,
at bygningerne fortsat benyttes,
at området omkring bygningerne ligeledes benyttes til et fornuftigt
formål,
at område og bygninger fremstår som et smukt anlæg ved indkørslen til
Frederikssund.
Den nuværende forpagter er meget interesseret i at medvirke til at rea
lisere kommunens interesser for ejendommen, men det fordrer naturlig
vis, at forpagtningskontrakten forlænges, og at den får en rimelig lø
betid .
Det bemærkes, at forpagterparret har stor succes med deres fåreavl, og
at de de sidste 10 år har været statsanerkendt som avlscenter for
Texelracen.
Det
at
at
at
at
at

foreslås derfor.
forpagtningskontrakten forlænges,
bygningsanlægget bortforpagtes i mindst 5 år,
jorder beliggende umiddelbart omkring bygningerne bortforpagtes med
en lidt kortere tidshorisont,
jorder beliggende længere væk fra bygningerne bortforpagtes med en
kort tidshorisont,
kommunen betaler materialer til istandsættelse af bygningerne, me
dens forpagterne udfører arbejdet.

Plan- og miljøudvalget har den 9. juni 1992 udtalt følgende:
Set fra et byplanmæssigt synspunkt er der intet til hinder for at for
længe kontrakten som ovenfor nævnt.
I denne anledning har teknisk udvalgs formand den 1. september 1992
besluttet at teknisk udvalg bør besigtige ejendommen for at danne sig
et indtryk af forholdene inden endelig beslutning træffes.
Besigtigelsen er berammet til tirsdag den 29. september 1992 kl. 8.30
på ejendommen.
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Sag nr. 133
TU-møde den 29. september 1992
OFO/lh

Sag nr. 133

Affalds;lan for Frederikssund kommune.
J. nr. 07.04.01.P21/1992
Under sag 218 besluttede udvalget den 17. december 1991 følgende ved
rørende Carl Bro A/S’ forslag til affaldsplan for Frederikssund kom
mune for 1993 - 1996:
at

oversende planudkastet til plan- og miljøudvalget for be
handling af myndighedsopgaverne ved planens gennemførelse,

at

pålægge forvaltningen at udarbejde planforslag og i forbin
delse hermed forelægge planudkastet for en kreds af borgere
udvalgt i samråd med Erhvervsrådet samt for boligselskaber og
Frederikssund grundejerforening, samt

at

planforslaget
drøftes
miljøudvalget.

på

fællesmøde

med

plan-

og

Formanden for plan- og miljøudvalget tog den 24. marts 1992 plan
forslaget til efterretning, idet formanden konstaterede, at plan
forslaget overholdt de retningslinier for affaldets håndtering, der er
fastsat i lovgivningen samt under iagttagelse af, at et endeligt
planforslag fremlægges på et fællesmøde mellem teknisk udvalg og planog miljøudvalget.
Planforslaget har den 11.
kreds af interessenter.

august d.å.

været drøftet med den nævnte

Der vedlægges miljøafdelingens referat af 14. august d.å. af drøftel
sen.
Indstilling; Det oplyste tages til efterretning.
En gennemførelse af planforslaget vil betyde,
gelsæt for følgende affaldstyper:

at der skal laves re

1.

Dagrenovation, inkl. genbrugelige materialer, storskraldsord
ning, olie- og kemikalieaffald, specielt sygehusaffald og for
affaldscenteret Ørnesten

2.

Erhvervsaffald.

3.

Bygge- og anlægsaffald.

4.

Madaffald fra institutioner m.v.

5.

Pap-, papir og kartonaffald fra virksomheder.

6.

Specielt sygehusaffald fra virksomheder.

7.

Olie- og kemikalieaffald fra virksomheder.

I samråd med formanden er det besluttet at lave et forslag til regel
sæt for de nævnte affaldstyper til udvalgets behandling, for herefter
at indarbejde regelsættene i den samlede affaldsplan.
Det skal oplyses, at AFAV I/S har bedt Carl Bro A/S om at udarbejde et
forslag til paradigma for de enkelte affaldsarter, for at tilstræbe en
ensartethed i regelsættene hos AFAV - kommunerne.
Disse paradigmaforslag - hvoraf alle p.t. ikke helt er færdige - har
dannet grundlag for de efterfølgende indstillinger.

Forvaltningen foreslår følgende politiske behandling af affaldsplanen
og de enkelte affaldsregulativer på de nævnte datoer:
29.9■1992, teknisk udval :
2. Erhvervsaffald.
3. Bygge- og anlægsaffald.
4. Madaffald fra institutioner m.v.
5. Pap-, papir- og kartonaffald fra virksomheder.
6. Specielt sygehusaffald fra virksomheder.
7. Olie- og kemikalieaffald fra virksomheder.
27.10.1992 . teknisk udvalg:
1. Dagrenovation.
Takstforhold.
27.10.1992. fællesmode mellem teknisk udval ’ og ;lan- o- mil iudval
get:
Samtlige affaldsregulativer implementeret i affaldsplanen.
Beslutning om kompetencefordeling vedrørende planen.
10.11.1992, byrådet:
Affaldsplanen med tilhørende takstbilag.
Ikrafttrædelse s
Affaldsplanen vil herefter træde i kraft den 1. januar 1993.
Indstilling : Forslag til politisk behandling tiltrædes.
Forsla

til affaIdsre.ulativer;

Fremfor at bilægge samtlige forslag til affaldsregulativer redegøres
for indholdet af disse.
Derudover beskrive de forskelle, der er mel
lem forslagene og de bestemmelser, der p.t. er gældende for de pågæl
dende affaldsarter.
Erhvervsaffaldsregulativ:
Gældende for:

Samtlige institutioner, erhvervsvirksomheder m.v.
Omfatter ordninger for opbevaring, indsamling og
bortskaffelse
af
affald
og
genanvendelige
materialer.

Affaldstyper:

Alt erhvervsaffald bortset fra de affaldstyper der
til enhver tid reguleres i henhold til særskilt lov
givning eller regulativer vedtaget af byrådet.

Pligter for af
faldsproducen
ter:

Pligt til at benytte kommunale indsamlingsordninger.
Pligt til at indberette samtlige affaldstyper med
tilhørende mængder og respektive behandlingsanlæg
til forvaltningen.

Pligt til at benytte en af byrådet godkendt affalds
transportør .
Sorteringspligt, som følger:
- affald til genanvendelse
- affald der kan behandles biologisk
(kommunal indsamling forventes 1994-96)
- affald til forbrænding
- affald til deponering på losseplads
- affald til deponering på fyldplads.
Krav til opbevaring af affald og placering af af
faldsbeholdere .
Krav om at kun transportører godkendt af byrådet må
transportere affald.
Kommunale forplig
tigelser m.v.:
Tilsyn med regulativets overholdeiser. Registrering
af og kontrol med de indberettede affaldsmængder ogarter m.v.
Anvisning af behandlingsanlæg.
Økonomi:

Mulighed
for
opkrævning
af
et
kommunalt
administrationsgebyr hos affaldsproducenterne.

Tidligere bestem
melser:
Ingen.
Bygge- oa anlægsaffald:
Gældende for:

Alle der producerer
vil være gældende.

affaldet.

En nedre

vægtgrænse

Pligter for af
faldsproducenter :
Sorteringspligt, som følger:
- genanvendelse
- forbrænding
- deponering.
Kommunale for
pligtigelser
m.v.:

Tilsyn med regulativets overholdelse.
Registrering af og kontrol med de indberettede af
faldsmængder og -arter m.v.
Anvisning af behandlingsanlæg.

Økonomi:

Mulighed for opkrævning af et administrationsgebyr i
forbindelse med udstedelse af byggetilladelser og
gravetilladelser.

Tidligere bestem
melser:
Ingen.
Madaffald fra institutioner m.v.;
Gældende for:

Alle der producerer mindst 100 kg per uge.
(P.t. vil sygehuset og de kommunale plejehjem være
omfattet).

Pligter for af
faldsproducen
ter:

Krav til sortering og opbevaring.
Pligt til at benytte den kommunale indsamlingsord
ning, der administreres af AFAV I/S. Afhentning fo
regår 3 gange om ugen.

Kommunale for
pligtigelser:

Økonomi:

Tidligere be
stemmelser:

Tilsyn med regulativets overholdelse. Registrering
af og kontrol med de indberettede affaldsmængder.
Transportog
behandlingsudgift
opkræves
transportfirmaet direkte hos affaldsproducenten.

af

Mulighed
for
opkrævning
af
et
kommunalt
ministrationsgebyr hos affaldsproducenterne.

ad

Ingen.

Pap, papir- og kartonaffald:
Gældende for:
Pligter for af
faldsproducen
ter:

Alle der producerer mere end 50 kg per måned af de
nævnte affaldsarter.

Krav til sortering og opbevaring.
Krav om at
AFAV I/S.

Kommunale for
pligtigelser:

Økonomi:

de

indsamlede materialer

afleveres

Tilsyn med regulativets overholdelse. Registrering
af og kontrol med de indberettede affaldsmængder ogarter.
Transport- og behandlingsudgift opkræves af
sportfirmaet direkte hos affaldsproducenten.
Mulighed
for
opkrævning
af et
kommunalt
ministrationsbidrag hos affaldsproducenterne.

Tidligere be
stemmelser:

på

tran
ad

Udvalget har den 26. juni 1990 tiltrådt et tilsva
rende
forslag
for
en
snævre
kreds
af
faldsproducenter. Forslaget er ikke implementeret.

S:ecielt S -ehusaffald:
Gældende for:

Pligter for af
faldsproducen
ter:

Al erhvervsmæssig produktion af affaldet - inkl.
tandklinikker m.v. Ordningen omfatter også olieog kemikalieaffald for producenterne af specielt
sygehusaffald - excl. Frederikssund Sygehus.

Krav til sortering og opbevaring. Pligt til at be
nytte den kommunale indsamlingsordning, der over
gives til R 98. Afhentningen foregår min. 4 gange om
året.

Kommunale for
pligtigelser :

Tilsyn med regulativets overholdelse. Registrering
af og kontrol med de indberettede affaldsmængder ogarter.
Kontrakt
med
handling sanlæg .

Økonomi:

affaldstransportør-

og

be

Transport- og behandlingsudgift opkræves af
sportfirmaet direkte hos affaldsproducenten.

tran

Mulighed
for
opkrævning
af
et
kommunalt
administrationsbidrag hos affaldsproducenten.
Tidligere bestem
melser :
Byrådets regulativ af 8.8.1978.
Forskelle på nu
værende og kom
mende regler:

Affaldsproducenterne skal fremover betale for af
faldsbortskaffelsen, hvilket vil svare til ca.
8 - 900 kr. årligt for en gennemsnitsproducent. Den
kommunale besparelse vil andrage ca. 30.000 kr. Af
faldet vil min. blive afhentet 4 gange om året tidligere 12 gange.
Olie- og kemikalieaffald vil blive afhentet via ord
ningen - separat opkrævning vil ske for dette af
fald.
Sygehusaffald vil formentlig fremover skulle brændes
på Amager - eller Vestforbrændingen og ikke på Dybendal.

Olie- o

kemikalieaffald:

Gældende for:
Pligter for af
faldsprodu
center :

Kommunale for
pligtigelser :
af
Økonomi:

Al erhvervsmæssig produktion af affaldet.

Krav til sortering og opbevaring. Pligt til at be
nytte den kommunale indsamlingsordning, der over
gives til Modtagestationen i Hillerød. Afhentning
sker efter rekvisition.
Tilsyn med regulativets overholdelse. Registrering
og kontrol med de indberettede affaldsmængder og arter.
Transport- og behandlingsudgift opkræves af Mod
tagestationen hos den enkelte affaldsproducent.
Mulighed for opkrævning af et kommunalt administra
tionsgebyr hos affaldsproducenten.

Tidligere be
stemmelser :

Byrådets regulativ af 13.3.1979 om olie- og kemika
lieaffald.

Forskelle på nu
værende og kom
mende regler:

Kemikalieaffaldsproducenterne skal fremover betale
for affaldets indsamling og kørsel til Hillerød.
Den kommunale besparelse ved dette skønnes at andra
ge ca. 125.000,00 kr.
Producenter af flydende olieaffald - inkl. tømning
af benzin- og olieudskillere samt nedlagte oliela
gertanke - skal fremover selv betale for affaldets
indsamling, transport til Kommunekemi og destruk
tions-afgift. Den kommunale besparelse ved dette
skønnes at andrage ca. 3 - 400.000,00 kr.
Via modtagestationen skal affaldsproducenterne frem
over selv bestille afhentning af affald og levering
af tom emballage ved behov. Kemikalieaffaldet bliver
p.t. afhentet fra 1 til 10 gange årligt efter forud
gående kommunal kontakt til den enkelte affaldspro
ducent vedrørende reminder om afhentningsdag, den
aktuelle affaldsmængde og evt. behov for tom embal
lage. Opkrævning for kemikalieaffaldsbortskaffelse
sendes p.t. til affaldsproducenterne af Frederiks
sund kommune. Olieaffaldet afhentes p.t. 4 gange per
år. Ejerne af olie- og benzinudskillere skal fremo
ver selv sørge for, at disse bliver funktionsdygtige
efter hver tømning ved vandfyldning.
Virksomheder, som fremover producerer mindre end 200
kg kemikalie- og/ eller olieaffald per år vil kun
kunne aflevere dette på modtagepladsen mod betaling
af en årlig afgift.

Indstilling:
Det anbefales plan- og miljøudvalget på fællesmødet den 27.
1992, at de nævnte 6 forslag til affaldsregulativer godkendes.

oktober

Såfremt dette sker, godkendes det at de kommunale indsamlinger iværk
sættes, som beskrevet.
Administration og tilsyn med affaldsområdet.
Udvalgets beslutning om etablering af genbrugs- og affaldsstationen
Ørnesten medfører, at lossepladsen Ørnesten’s daglige leder
og dennes % - tids ansatte sekretær
fysisk skal
flyttes fra pladsen, samt at
tidsmæssige engagement i
pladsens drift skal reduceres fra ca. 50 til ca. 20 Z, jf. den af ud
valget tidligere behandlede rapport fra Carl Bro A/S.
Det er forvaltningens opfattelse, at gennemførelsen af de nye regler
for affaldsområdet til fulde vil beskæftige
i de reste
rende ca. 30 % af dennes arbejdstid.
Flytningen af
vil kun medføre en begrænset reduktion
i hendes arbejdsopgaver for lossepladsen.
Denne reduktion kan til fulde udnyttes ved gennemførelsen af de nye
affaldsregler, idet alene administrationen af erhvervsaffaldsregulativet vil kræve store ressourcer.
har fået en %-dags stilling ved skoleforvaltningen og
ønsker ikke yderligere ansættelse.
vil dog bistå i en
overgangsperiode.
Ved en "meransættelse" (med budgetmæssig dækning) af en %-dags HK’er
på vejvæsenets kontor, vil affaldsområdets ekspedition samt sek
retærfunktioner for
kunne varetages af de 3 HK’ere, som
så vil være ansat på kontoret.

% - stilling vil derfor kunne spares.
Med baggrund i dette skal forvaltningen derfor indstille, at udvalgets
tidligere og nærværende beslutninger på affaldsområdet udmønter sig i
følgende:
1.

til vejvæsenets
Per ca. 3. november d.å. flyttes
kontor. I samråd med formanden afholdes en nødvendig, mindre
ombygning over udvalgets driftsmidler.

2.

Indtil yderligere sekretærbistand er tilvejebragt på vejvæ
senets kontor bistår

3.

Lossepladsen Ørnesten’s telefon flyttes per s.d. til kon
toret som Frederikssund kommunes "affaldstelefon", hvortil
alle telefoniske henvendelser vedrørende affald fremover skal
rettes.

4.

Samtlige kontorets sekretærer betjener affaldstelefonen.

5.

Med virkning fra 1. januar 1993 aflønnes
konto 00 - dagrenovation og storskrald.

6.

Ultimo 1993 får udvalget og plan- og miljøudvalget forelagt
en statusrapport på administration af og tilsyn med af
faldsområdet .

TU’s beslutning:

dd

— ast

:

over

Sag nr. 134
TU-møde den 29. september 1992
OFO/lh

Sag nr. 134

De onerin af sla eholdi t_iord å den kommunale losse;lads 'rnesten.
ejendom matr. nr. 4a Oppe Sundby by. Oppe Sundby. Marbækvei nr. 54.
j.nr. 07.04G01/1469
Udvalget ønskede den 26. august d.å. en redegørelse for nævnte depone
ring.
Der vedlægges miljøafdelingens redegørelse af 15. september 1992 for
sagen.
Et projektmateriale for deponeringen vil blive fremlagt.
Indstillin,^
Redegørelsen tages til efterretning.
TU’s beslutning:

Sag nr. 135
TU-møde den
OFO/lh

Sag nr. 135
29. september 1992

AFAV IlS ’ bestyrelsesmoder.
j. nr. 07.04G01/1343
Der vedlægges AFAV
1992.

I/S’ referat af bestyrelsesmødet

den 21.

august

Det forventes, at udvalgets repræsentanter i udvalget vil redegøre for
mødet.
Under pkt. 3 besluttede bestyrelsen, at AFAV I/S’ skal godkende af
faldstransportørerne i de tilsluttede kommuner.
Dette medfører, at udvalget/byrådet i affaldsregulativer skal fastsæt
te bestemmelser for affaldstransportører, samt at kompetencen vedrø
rende disse bestemmelser overgives til AFAV I/S.
De nævnte bestemmelser indgår i Carl Bro A/S' forslag til affaldsplan
for kommunen.
Indstilling:
Referatet tages til efterretning.
Spørgsmål om
faldsplanen.

affaldstransportører

TU’s beslutning:

behandles

i

forbindelse

med

af

Sag nr. 136
TU-møde den 29. september 1992
NBG/ap

Omstillin

Sag nr. 136

af Frederikssund F'ernvarme til decentral kraft-varme

J.nr. 13.03.01 P21/885
Tidligere behandling:

TU-møde den 25.6.1991, sag 127
TU-møde den 31.3.1992, sag 51

Den nye varmeforsyningslov af 15.6.1990
samproduktion af el og varme. Som følge
varmeværker at foretage omstilling til
rikssund fjernvarmeværk hører blandt de

har bl.a, til formål at fremme
heraf pålægges en række fjern
decentral kraft-varme. Frede
værker, der skal omstilles.

Energiministeriet har i et notat af 13.9.1990 meddelt kommunerne de
generelle forudsætninger, som omstillingen skal ske på. Disse forud
sætninger er blevet suppleret med de specifikke forudsætninger for
omstillingen af Frederikssund fjernvarmeforsyning i et notat af
20.5.1992 fra Energistyrelsen.
På grund af en interesse i AFAV-kommunerne for - om muligt - at etab
lere egen affaldsforbrænding har forvaltningen i samarbejde med AFAV
anmodet IFV-energi om at belyse mulighederne for at basere et kraft
varmeværk på affaldsforbrænding. I en rapport af maj 1991: "Forpro
jekt for et kraftvarmeværk i Frederikssund" belyser ELKRAFT for IFV
forskellige alternativer - herunder såvel naturgas-baserede som af
faldsbaserede .
Ved forelæggelse af rapporten i teknisk udvalg den 25.6.1991 beslut
tede udvalget:
at

optage forhandlinger med AFAV I/S og IFV-energi om i fællesskab at
udarbejde beslutningsgrundlag for et kraftvarmeværk baseret på
affaldsforbrænding med uændrede priser for fjernvarmeforbrugerne,

at

der optages forhandlinger med energistyrelsen, miljøstyrelsen og
HNG om forudsætningerne for projektets gennemførelse,

at

Frederikssund
beslutning.

fjernvarmeforbrugergruppe

orienteres

om

udvalgets

Fjernvarmeforbrugergruppen blev orienteret den 30,9.1991.
Under forhandlinger med energistyrelsen, miljøstyrelsen og Frederiks
borg amt fremkom betænkeligheder mod anvendelse af affald som brænd
sel. Kommunen blev pålagt at dokumentere, at der ikke ved etablering
af et affaldsforbrændingsanlæg blev skabt en overkapacitet i Hoved
stadsregionen. På grund af dette pålæg blev forhandlingerne med IFV
sat i bero, indtil AFAV ved ingeniørfirmaet Carl Bro havde fået udar
bejdet et skøn over affaldsproduktion og affaldsforbrændingskapacite
ter i hovedstadsregionen. Resultatet heraf blev forelagt udvalget den
31.3.1992. Den 10.4.1992 forelagde forvaltningen og AFAV’s ledelse
rapporten for energistyrelsen, der tilkendegav, at kommunen under alle
omstændigheder vil få et pålæg om at udarbejde et projekt for omstil
ling af fjernvarmen til kraft-varme baseret på naturgas. Kommunen vil
dog kunne udarbejde alternative projekter - herunder et affaldsbaseret
projektforslag. Såvel energistyrelsen som Frederiksborg amt udtrykte
skepsis overfor gennemførelse af et sådant alternativt projekt.
Pålægget kom med de ovennævnte specifikke forudsætninger af 20.5.1992.
I samarbejde med AFAV’s ledelse blev forhandlingerne med IFV genop
taget. Da man var af den opfattelse, at forudsætningerne for såvel en
naturgasbaseret løsning som en affaldsbaseret løsning var blevet væ
sentligt ændrede, siden IFV havde udarbejdet vurderingsrapporten i maj
1991, blev IFV anmodet om at revidere rapporten. En revideret rapport
forelå i august 1992.

En redegørelse af 10.9.1992 ved Carl 0. Pedersen for hovedresultaterne
i de to rapporter vedlægges.
Rapporten blev drøftet med IFV den 17.9.1992, hvorunder man var enige
om, at man på baggrund af rapportens konklussioner og tilkendegivel
serne fra myndighederne må anbefale at opgive den affaldsbasererede
løsning til fordel for en naturgasbaseret løsning. Herunder har man
iagttaget, at en affaldsbaseret løsning vil øge renovationsafgifterne,
og at. den naturgasbaserede løsning sandsynligvis ikke vil medføre øge
de takster for fjernvarmeforbrugerne.
Det indstilles
at

udvalget tager rapporten "Forprojekt for et Kraftvarmeværk i Fre
derikssund", ELKRAFT maj 1991, revideret august 1992 til efter
retning - som resumeret i redegørelse af 10 1992 og gennemgået på
mødet - til efterretning.

at

det meddeles AFAV’s bestyrelsen, af udvalget er sindet at stille
undersøgelserne om mulighederne for at etablere et affaldsbaseret
kraft-varmeværk i bero, og at udvalget gerne vil høre AFAV’s be
mærkninger hertil, inden endelig beslutning herom tages.

at

der optages forhandlinger med HNG om udvidelse af fjernvarmeforsy
ningens område.

at

sagen genoptages på næste møde med henblik på at behandle:
- svar fra AFAV
- Energistyrelsens specifikke forudsætninger for omstilling
til kraftvarme
- tids- og organisationsplan for udarbejdelse af et projekt
for omstilling til kraft-varme

at

fjernvarmeforbrugergruppen
handling af sagen

BILAG:

orienteres

efter

udvalgets

næste

be

a. Specifik forudsætning for omlægning af fjernvarmeforsy
ningen i Frederikssund til decentral kraftvarmeproduktion
baseret på naturgas, Energistyrelsen den 20.5.1992
b. Redegørelse for ændring af fjernvarmeforsyningen til sam
tidig produktion af kraft og varme på basis af naturgas, C.Ø.
Pedersen, 10.9.1992

TU’s beslutning:

Sag nr. 137
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh

Sag nr. 137

Anlægsrapport
J.nr. 00.01.002
Der forelægges
lægsarbejder.
./.

oversigt pr.

Bilag: Oversigt.
TU *s be slutning:

2. september 1992 over igangværende an-

Sag nr. 138
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh
Budgetrapport - drift.
J.nr. 00.01.008
Der forelægges oversigt pr. 2. september 1992.
./.

Bilag: Oversigt.
TU*s beslutning:

Sag nr. 138

Sag nr. 139

Sag nr. 139
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh

Afsluttet re nskab vedrørende anlægsarbeide 002058
Nedrivnina af østre udlænge matr.nr. 12a m.fl. Oppe Sundby.
Pedersholm.
J.nr. 82.00.13.07G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

Kr.
Kr.
Kr.

175.000,00
164.739,74
10.260,26

Det indstilles.
at anlægsregnskabet godkendes
og
at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
TU’s beslutning:

Sag nr. 140

Sag nr. 140
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh
Afsluttet re nskab vedn rende anlæ sarbeide 513094
O; f relse af da:institution H 'van
J.nr. 82.06.G01/1175
Der forelægges anlægsregnskab således;
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

Kr. 3.828.000,00
Kr. 3.809.518.50
Kr.
18.481,50

Det indstilles.
at anlægsregnskabet godkendes
og
at mindreudgiften kr. 18.481,50 overføres
den nye institution Frederiksborgvej.
TU ’s be slutning:

som tillægsbevilling

til

Sag nr. 141
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh

Sag nr. 141

Af sluttet regnskab vedr rende anlæ sarbe ‘de 513093
Opførelse af daginstitution til 60 børn. Ansgarsvei 1_.
J.nr. 82.06.04G01/969
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

Kr. 3.672.000,00
Kr. 3.545.563,40
Kr.
126.436,60

Det indstilles ,
at anlægsregnskabet godkendes
og
at mindreudgiften kr. 126.436,60 overføres som tillægsbevilling til
h.h.v. 513012 driftskonto for institutionen Ansgarsvej med kr.
20.000,00 og til 513096 anlægsarbejde vedrørende den nye institu
tion Frederiksborgvej med kr. 106.436,60.
TU ’s be slutning:

Sag nr. 142

Sag nr. 142
TU-møde den 29. september 1992
LBS/mh
Hovedlandeve ' 141 - omk.rselsve'en
J.nr. 05.13G01/1428
Skitseprojekt for ændringer på omkørselsvejen.

Udvalget er i foråret 1992 orienteret om, at skitseprojekt for ændrin
ger på omkørselsvejen er under udarbejdelse.
Projektet er foranlediget af, at der på hovedlandevejen gennem Frede
rikssund by er flere "sorte pletter".
Projektet er udarbejdet af vejdirektoratet
forvaltning, og indeholder følgende foslag s

i samarbejde med teknisk

Krydset ved Askelundsvej:
Ændret opstribning, tydeliggørelse af signalbillede og afkortning
af helle.
Anlægsudgift kr. 125.000.
(1. års forrentning 45%)
Krydset ved Frederiksværkvej:
Anlæg af rundkørsel
Anlægsudgift kr. 1.700.000.
(1. års forrentning 32%)
Alternativt kan krydsets geometri ombygges, ændring af opstribning
og tydeliggørelse af signalbillede.
Anlægsudgift kr. 1.000.000.
(1. ars forrentning 251)
Krydset ved Odinsvej/Kocksvej
Krydsets geometri forbedres, opstribning ændres, signalstyring
avanceres, tydeliggørelse af signalbillede og sidevejsheller.
Anlægsudgift kr. 955.000
(1. års forrentning 26%)
Krydset ved Jenriksvej:
Jenriksvej lukkes ved Falck-stationen og der anlægges midterheller
på omkørselsvejen.
Anlægsudgift kr. 150.000.
(1. ars forrentning 75%)
Krydset ved Færgevej/Strandvejen:
Ændring af opstribning og signalbillede.
Anlægsudgift kr. 80.000.
(1. års forrentning 70%)
Strækninger mellem kryds:
Køresporsbredde indsnævres til 3,25 m ved opstribning af kantlini
er og spærreflader, anlæg af heller og port øst for Askelundskryd
set .
Anlægsarbejderne gennemføres uden udgift for Frederikssund kommune.
Vejdirektoratets planlægningsafdeling anbefaler skitseprojektets gen
nemførelse og med anlæg af rundkørsel ved Frederiksværkvej.
Politimyndighedens udtalelse er ligeledes en anbefaling med rundkør
sel, men uden ændring af eksisterende hastighedsbegrænsning på 60 km
pr. time.
Grundejerne på Jenriksvej
indsigelser.

er orienteret,

og der er ikke fremkommet

Sag nr, 142
Vejdirektoratet er bekendt med de udførte hastighedsdæmpende foran
staltninger på Odinsvej, og overvejer om de påtænkte ændringer af
Odinsvej/Kocksvejskrydset først skal udføres, når Frederikssund kommu
ne har udført hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kocksvej mellem
Falkenborgvej og Lundevej.
Det kan oplyses, at det af vejdirektoratets rapport "Notat 10, 1992"
om luftforurening i en rundkørsel fremgår, at
"der er en svag tendens til, at forureningen og energiforbruget er
lidt mindre for en rundkørsel i forhold til signalregulerede
kryds" - for den samme trafikmængde.
Det indstilles
at skitseprojektet godkendes forudsat,
at der etableres rundkørsel ved Frederiksværkvej,
at hastighedsbegrænsningen ikke ændres,
at
køresporsbredden på 3,25 m søges reduceret,
at
det udtales, at en eventuel hastighedsdæmpning på Kocksvej
mellem Falkenborgvej og Lundevej vil være uden betydning for
trafikforholdene i krydset Omkørselsvejen - Odinsvej/Kocks
ve j ,
at
politimyndigheden kan tiltræde nævnte bemærkninger.
TU*s beslutning:

Sag nr. 143
TU-møde den 29. september 1992
LBS/mh

Sag nr. 143

Jernbanegade - gågaden
J.nr. 05.01.G01/1558
Program for indvielse af gågaden.
Der forelægges skitse til program for indvielse af gågaden den 27.
november 1992 kl. 14.30.
Skitsen forventes fremlagt på mødet.
TU’s beslutning:

Sag nr. 144

Sag nr. 144
TU-møde den 29. september 1992
TR/mh

Nedlægning af jrivat fællesve’ over matr.nr. 3 , og 3k Snostru;
J.nr. 01.04.G01
Landinspektør
har på de 2 lodsejeres vegne anmodet om, at
et stykke privat fællesvej over de 2 ejendomme nedlægges.
Den ene af de 2 lodsejere har nu meddelt, at han ikke ønsker vejen
nedlagt. Endvidere har ejeren af matr.nr. 6b, der benytter vejen,
gjort indsigelse.
Indstilling!
Det meddeles landinspektøren og de berørte lodsejere, at man betragter
sagen som bortfaldet, idet den ene af de 2 ansøgere nu har meddelt, at
han ikke ønsker vejen nedlagt.
Der vedlægges kortbilag,
rødt.
TU’s beslutning:

hvor det

omtalte vejstykke

er angivet med

Sag nr. 145
TU-møde den 29. september 1992
LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning.
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 84 til pkt. 104.
./.

Bilag: Oversigt.
TU *s be slutning:

Sag nr. 145

Sag nr. 146
TU-møde den 29. september 1992
LBS/mh

Sag nr. 146

Forvaltningen orienterer om forvaltnin-.isaf’reiser. 1ov; ivnin .
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 147
TU-møde den 29. september 1992

Eventuelt.

