FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG

tirsdag den 26. oktober 1993 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt:
Mødet hævet:

Kl. 8.30

l2,$o

Fraværende:
løvrigt deltog:

Teknisk udvalgs møde den 26. oktober 1993
Indholdsfortegnelse
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Trafiksanering Frederikssund nord
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Trafikrapport 1992
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SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME
Sag nr. 154 - LBS/mh - J.nr. 01.02.P15/1613
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AFAV I/S - besigtigelse
SAGER OM REGNSKAB
Sag nr. 157 - TR/mh - J.nr. 00.01.008
Budgetrapport - drift
Sag nr. 158 - TR/mh - J.nr. 00.01.002
Anlægsrapport
ALMENE SAGER
Sag nr. 159 - TR/mh - J.nr. 22.11.G01/355
Hyrevognsbevillinger
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Nedlæggelse af privat fællesvej i St.Rørbæk
Sag nr. 161 - NBG/mh - J.nr. 00.01.A01
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Sag nr. 162 - NBG/mh - J.nr. 00.01.A21/558
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Sag nr. 163 - LBS/mh - J.nr. 00.01.A14
Mødeplan 1994
Sag nr. 164
Sager afgjort af formand og forvaltning
Sag nr. 165
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
Sag nr. 166
Eventuelt

Sag nr. 152
TU-møde den 26. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 152

Trafiksanerlng Frederikssund nord
J.nr. 05.01.G01/1471
J.nr. 05.13.10.G01/1360
Behandling af projektgrundlag.
Efter borgermødet den 13. oktober 1993 er udarbejdet en oversigt af 14.
oktober 1993 over de på mødet fremkomne bemærkninger.
Med dette materiale som grundlag er udarbejdet forslag til en beskrivel
se af 20. oktober 1993 projektoplæg.
Detailprojekteringen vil blive udført på grundlag af denne beskrivelse.
På borgermødet blev forelagt tidsplan af 13. oktober 1993 for anlægspro
jektets gennemførelse.
Det indstilles.
at
referat af borgermøde tages til efterretning,
at
forslag til beskrivelse af projektgrundlag og indhold godken
des og fremlægges til eventuelle bemærkninger,
at
tidsplan godkendes.
Bilag der eftersendes,
Referat fra borgermødet
Forslag til projektoplæg
Tidsplan
T U ’s beslutning:

Sag nr. 153
TU-møde den 26. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 153

Trafikrar;ort 1992
Ve'direktoratets trafiktællinger i_ 1992
J.nr. 05.13.G01/838
Fra vejdirektoratet foreligger Trafikrapport 1992 med oplysninger
trafikstrømmen på hovedlandeveje og landeveje.

om

Rapporten oplyser bl.a.
at biltrafikken fra 1984 til 1989 er steget med 25Z,
at biltrafikken siden 1989 er steget med 31 om året,
at
årsdøgnstrafikken på Kronprins Frederiks bro i 1992 er opgjort
til 14.700, på Lillebæltsbroen (motorvejen) 29.600, Storebælt
8.000, Farøbroen 13.300. De tilsvarende tal var i 1989 13.700,
25.700, 7.000 og 11.400.
Såfremt stigningen i biltrafikken fortsætter vil årsdøgnstrafikken på
Kronprins Frederiks bro i 1995 være ca 16.000.
Det indstilles at rapporten tages til efterretning, og at vejdirektora
tet kontaktes for drøftelse af hovedlandevejens og broens kapacitet for
at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling for såvel lokaltrafik som
fjerntrafik.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 154
TU-møde den 26. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 154

Salg af kommunale arealer
J.nr. 01.02.P15/1613
ÅFAV I/S har forespurgt om eventuelt køb af den nedlagte containerplads
på Strandvangen 17 med omkringliggende areal.
Det indstilles, at det meddeles plan- og miljøudvalget, at teknisk ud
valg ikke har bemærkninger til at arealet sælges med de i notatet anfør
te bemærkninger, idet skitserede vejændringer kan anbefales.
./.

Som bilag vedlægges notat af 20. oktober 1993 med tilhørende kortbilag.
T U ’s beslutnings
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Sag nr. 155
TU-møde den 25. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 155

Affalds- og genbrugscentret
J.nr. 07.04.G01/1468
I forbindelse med byrådets budgetbehandling er samtidig vedtaget budget
besparelser bl.a. på Affalds- og genbrugscentret.
Da orientering om eventuelle ændringer og eventuel fortsættelse af den
eksisterende bonordning kan udsendes medio december sammen med ejendoms
skattebilletter for 1994, har funktionen og økonomien været drøftet.
Resultat heraf forelægges, idet der samtidig gøres opmærksom på, at der
på udvalgets møde den 30. november 1993 forventes forelagt affaldsplan
for Frederikssund kommune.
Det kan oplyses, at de nuværende åbningstider er mandag-fredag kl. 13.00
- 18.00 og lørdag og søndag kl. 10.00 - 14.00. Kontantsalg i 1993 for
ventes højst at andrage kr. 20.000.
Det indstilles.
at
affaldscentret lukkes på lørdage, og at der på hverdage lukkes
kl. 17.00,
at
takster ændres således at:
a.
Alle private kan aflevere gratis.
b.
Affald tilkørt af erhvervsdrivende fra 0-100 kg er
ligeledes gratis.
c.
Affald tilkørt af erhvervsdrivende fra 100 kg og op
til 1000 kg skal betales med kr. 100 pr. 100 kg +
moms.
d.
Affald i mængder over 1000 kg modtages ikke og anvi
ses anden plads (losseplads)
ad c.

Betaling skal ske med boner af 100 kr. + moms, som
erhvervsdrivende kan købe hos kommunen, på Rådhuset
eller Teknisk forvaltning.
Den eksisterende ordning for affaldscontainere
boligselskaber tilpasses nævnte takstforslag.

fra

I fortsættelse af den senere behandling af affaldsplanen vil der kunne
redegøres nærmere for økonomiske konsekvenser ved eventuelle ændringer
af nuværende ordninger.
./.

Som bilag vedlægges notat af 18. oktober 1993 vedrørende Affaldscenter
samt oversigt over besøgstal.

TU’s beslutning:
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Sag nr. 156
TU-møde den 26. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 156

AFAV I/S - besigtigelse.
J.nr. 07.04.04.G01/896
Som foreslået på udvalgets sidste møde er aftalt en besigtigelse af AFAV
ca. kl. 11.00 efter udvalgets møde den 26. oktober 1993.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 157
TU-møde den 26. oktober 1993
TR/rah
Budgetrapport - drift
J.nr. 00.01.008
Der forelægges oversigt pr. 30. september 1993.
./.

Bilag: Oversigt.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 157

Sag nr. 158
TU-møde den 26. oktober 1993
TR/mh

Sag nr. 158

Anlægsrapport
J.nr. 00.01.002
Der forelægges oversigt pr. 4. oktober 1993 over igangværende anlægsar
bejder.
./.

Bilags Oversigt.
TU*s beslutning:

Sag nr. 159
TU-møde den 26. oktober 1993
TR/mh

Sag nr. 159

Hyrevognsbevillinger
J.nr. 22.11.G01/355
Frederikssund Taxa anmoder om, at der opslåes 2 bevillinger, da der er
ved at blive uacceptable ventetider.
Den ene bevilling ønskes opslået med bemærkning om, at kvalificerede
ansøgere, der ønsker at anskaffe en stor vogn, vil blive foretrukket.
Indstilling:
Det ansøgte imødekommes.
T U ’s beslutning:

a s '

Sag nr. 160
TU-møde den 26. oktober 1993
TR/mh

Sag nr. 160

Nedlæggelse af privat fællesvej i St.Rørbak
J.nr. 01.04G01/1359
Ejeren af ejendommen matr.nr. 3 q Snostrup, St.Rørbækvej
har anmodet
om, at en privat fællesvej, der forløber over hans ejendom, nedlægges.
Kommunen har tidligere afvist at behandle sagen under henvisning til
privatvejslovens bestemmelse om, at vejen umiddelbart kan nedlægges,
såfremt der er enighed herom blandt de vejberettigede, men trafikmini
steriet har meddelt, at kommunen skal træffe afgørelse i sagen.
Byrådet har herefter i sit møde den 29. juni 1993 godkendt at vejen ned
lægges, og at offentliggørelse skal ske som angivet i loven, og at ind
sigelse imod nedlæggelsen skal være kommunen i hænde senest den 30. sep
tember 1993, hvorefter der vil blive truffet endelig beslutning.
Imod nedlæggelsen er der kommet 2 indsigelser.
1.
Fra ejeren af ejendommen St.Rørbækvej
der anfører, at ejendom
mens marker er inddelt i folde, der kun kan tilkøres ad danne vej.
2.
Fra ejeren af ejendommen St.Rørbækvej
. der gennem advokat Jens
Ammendryp påberåber sig at have hævd på at benytte vejen, der er
eneste adgang til nogle af ejendommens lodder, idet ejendommens
bygninger er placeret således, at man ikke fra bygningerne kan kom
me ud på de bagved liggende marker med landbrugsmaskiner på anden
måde end ved at benytte omtalte vej.
Til den sidste indsigelse skal bemærkes, at i henhold til privatvejslo
ven skal vejen opretholdes, hvis den er eneste vejadgang til nogen af
ejendommens lodder, eller hvis den er af særlig vigtighed for en ejendom
med ve iret til vejen.
Ejendommen består af eet matr.nr., og ved en ejendoms lodder forståes
normalt selvstændigt matrikulerede arealer som moselodder og lignende.
Hvorvidt ejendommen har vejret ad omtalte vejstykke, kan kommunen ikke
tage stilling til.
Det er et privatretligt spørgsmål om hævd.
Såfremt kommunen afviser en indsigelse om, at vejen skal opretholdes,
kan afgørelsen af klageren kræves indbragt for taksationsmyndighederne.
Retlige spørgsmål kan påklages til trafikministeren.
Såfremt kommunens afgørelse bliver, at vejen skal bibeholdes, skal der
overfor ansøgeren påpeges de hovedhensyn, der har været bestemmende for
afgørelsen.
Indstilling: Henstilles.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 161
TU-møde den 26. oktober 1993
NBG/mh

Sag nr. 161

0r=anisationsudviklin: i Teknisk Forvaltning
J.nr. 00.01.A01
I forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger i Teknisk Firvaltning er overvejet ændringer af forvaltningens organisation.
Der orienteres om skitse til ændringer.
Indstilling :
Til efterretning.
TU*s beslutning:

Sag nr. 162
TU-møde den 26. oktober 1993
NBG/mh

Sag nr. 162

Evaluering af kompetencefordelingsplanen
J.nr. 00.01.A21/558
På teknisk udvalgs møde den 25. juni 1991 blev godkendt en kompeten
ceplan (byrådsmøde den 13. august 1991).
Kompetenceplanen har nu virket et stykke tid, og forelægges på mødet for
evaluering.

TU’s beslutning:

Sag nr. 163
TU-møde den 26. oktober 1993
LBS/mh

Sag nr. 163

Mødeplan 1994
J.nr. 00.01.A14
Der forelægges forslag til mødeplan for udvalgets møder i 1994.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 164
TU-møde den 26. oktober 1993
Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 160 til pkt. 170.
./.

Bilag; Oversigt.
TU*s beslutning:
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Sag nr. 164

Sag nr. 165
TU-møde den 26. oktober 1993

Sag nr. 165

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser. lovgivning ,
bemærkninger, forespørgsler m .v.

Sag nr. 166
TU-møde den 26. oktober 1993
Eventuelt

Sag nr. 166

