Den 9. oktober 1986

Frederikssund kommune
Teknisk fovaltning

Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den 15.oktober kl. 9,00
på Islebjerggård.

med følgende

D A G S O R D E N
Fraværende:
Sag nr.

-fri*.

Omhandlende:

1986
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Containerpladsen, olie og kemikalieindsam
ling.
J.nr.07.03.01G01
Som besluttet af udvalget forelægges
projekt med til
hørende overslag over en olie og kemikalie
indsamlingsplads på den ovennævnte contai
nerplads.
Det fremgår af projektet, at den bestående
skurvogn for mandskabet foreslås ændret til
en mandskabsbygning.
Der forelægges endvidere forvaltningens
forslag med overslag for pladsens afvanding
til det offentlige spildevandssystem.
Pladsen afvandes p.t. til en samletank.
Repræsentanter fra
vil fremlægge nævnte projektforslag.
Repræsentanterne er tilsagt til kl. 9,00.
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Containerpladsen.
J.nr.07.03.01P21
Udvalget har tidligere vedtaget at søge
containerpladsarealet mageskiftet.
Erhvervsarealet som skulle mageskiftes med,
er afhændet.
Der forelægges skitse til at søge erhvervet
det areal hvorpå containerpladsen er belig
gende, således at dette begrænses af
Strandvangen, AFAV's indkørsel, Sillebro Å
og amtes materielplads, ialt 21.877 m2 .
Arealet er i lokalplan 24 udlagt til er
hvervsformål omfattende 7.000 m2 og
restarealet ca.15.000 m2 til beplantet af
skærmningsbælte .
Arealet er vurderet til kr.218.000 eller
k r .10,- p r . m2
Det indstilles at økonomiudvalget opfordres
til at optage forhandling med AFAV, med
henblik på at arealet søges erhvervet.
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Den kommunale losseplads på ørnesten.
J.nr. 07.03.02G01
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Der forelægges forvaltningens
stikordsreferat af udvalgets besigtigelse
den 8 ds. af et antal lossepladser m.v.
Der ønskes drøftet retningslinier for den
ovennævnte losseplads drift.
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Affaldskortlægning 1985 AFAV - Kommunen.
J.nr. 01.01.01P17
Der vedlægges ejendomsudvalgets dagsorden
punkt 171 for mødet den 24. september 1986
med tilhørende bilag.
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Ejendomsudvalget besluttede at udsætte sag
en .
Bilag: FE-pkt.171.
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Den fælleskommunale modtagestation for olie
og kemikalieaffald i Hillerød.
J.nr. 09.03.01G01
Vedtægterne for ovennævnte organisation
vedlægges i kopi. vedtægterne skal med
frist den 16. ds. vurderes og evt. ændres/fornyes.
Det ønskes drøftet hvorvidt der skal ske
ændringer/fornyelser.
Udvalgets opmærksomhed henledes specielt
på, at olieaffald p.t. bortskaffes uden ud
gift for affaldsproducenten.
Forvaltningen vil drøfte evt. ændringsfor
slag med de kommuner, som Frederikssund
kommune repræsenterer.
Resultatet af disse drøftelser vil blive
fremlagt på mødet.

.

,

—

6kjtf?y

Bilag:Vedtægter af 22. juli 1977.
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Taxaordningen.
J.nr.22,11G01
Hyrevognsbevillingerne nr. 6/08 og 6/15 er
ledige og skal opslåes.
Vognmand
der har bevilling
nr. 6/12 har gennem Taxa anmodet om at få
sin bevilling ændret fra at skulle være til
stor vogn, til en almindelig bevilling.
Samtidig har Taxa anmodet om, at den ene af
de ledige bevillinger opslåes til stor
vogn, således at der stadig er 2 bevillin
ger til store vogne.(Der er p.t. 2 bevil
linger, der skal være store vogne)
Det indstilles at anmodningerne imødekom
mes .
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Anlægsarbej der.
J.nr. 00.01002
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Der forelægges oversigt pr. 30. september
1986 over igangværende anlægsarbejder.
Bilag: Oversigt.
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Driftbudget 1986.
J.nr. 00.01002
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Der forelægges driftsoversigt pr. 30. sep
tember 1986.
Bilag: Oversigt.
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Græse Strandvej - Spildevandsanlæg.
J.nr. 13.06.00G01
På teknisk udvalgs møde den 26. februar
1986 blev bl.a. skitseprojekt for anlæg af
ledningsanlæg over privatejede arealer
godkendt.
Ledningens placering på ejendommene er
drøftet med grundejerne og der forelægges
forslag til erstatninger.
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Det indstilles at forslag til erstatninger
godkendes til forelæggelse for grundejerne.
Såfremt forlig ikke opnås indstilles at de
nødvendige rettigheder for anlæggets gen
nemførelse erhverves ved ekspropriation i
henhold til Miljøministeriets bekendtgø
relse nr. 665 af 16 december 1982 om eks
propriation til spildevandsanlæg, og at der
fastsættes tidspunkt for afholdelse af
åstedsforretning.
Indvarsling, annoncering og fremlæggelse
skal ske mindst 2 uger før forretningen af
holdes .
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Græse Strandvej - Spildevandsanlæg.J.nr. 09.07G01
Der forelægges kopi af Hovedstadsrådets
skrivelse af 25. september 1986 til Thorstedlund Kunsthøjskole vedr. tilladelse til
spildevandsudledning til Roskilde fjord.
Af skrivelsen fremgår bl.a. at udledning
fra fællessystemet til fjorden anses for uacceptabel, og at der bør etableres ny
bundfældningstank på ejendommen.
Der er med henvisning til foreliggende op
lysning meddelt afslag på det ansøgte, og
at der inden 1. december 1986 skal fremsen
des fornyet projekt.
Da det forventes, at den afskærende ledning
langs Græse Strandvej frem til Fjordskræn
ten udføres i indeværende år,
indstilles at nævnte ledningsanlæg forlæg
ges mod nord således at spildevand fra
Thorstedlund kan tilsluttes ledningen.
Overslag m.v. forventes fremlagt på mødet.
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Bilag: Kopi af Hovedstadsrådets skrivelse
af 25. september 1986.
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