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Sag nr. 48

Lossepladsens fremtid. Forslag til etablering af containerplads og
omlastestation.
J.nr. 07.03.01. G01/717

Teknisk udvalg behandlede den 17.12.1991 (sag nr. 91/217) forslag til
fremtidig ordning af lossepladsen Ørnestenen og containerpladsen på
Strandvangen.
Udvalget vedtog:
1.

at lade forvaltningen belyse konsekvenserne ved midlertidigt at
lukke lossepladsen.

2.

at lade forvaltningen udarbejde dispositionsforslag og økonomisk
overslag for udvidelse af container ¡‘ladsen med henblik på at ra
tionalisere driften og at udøve de funktioner, som følger af ned
læggelse af lossepladsen.
Dispositionsforslaget skal indeholde to alternativer:
alt. 1 Udvidelse af den eksisterende containerplads,
alt. 2 Flytning af containerpladsen til Ørnestenen.

3.

at lade forvaltningen optage forhandlinger med andre deponier om
vilkår for modtagelse af affald fra Frederikssund kommune.

4.

at ovennævnte opgaver udføres i samarbejde med firmaet Carl Bro.

I henhold til denne beslutning har forvaltningen anmodet firmaet Carl
Bro om at belyse de nævnte forhold. Carl Bro har fremsendt et notat af
3.3.1992. Notatet er ikke vedlagt, men kan beses på forvaltningen

Forvaltningen har endvidere ved brev af 3.3.1992 modtaget en henvendelse
fra AFAV med forslag om samarbejde om drift af en omlastestation. For
slaget, der vedlægges, er ikke indarbejdet i oplægget fra Carl Bro, men
der vil blive redegjort for forslaget på mødet.
Henstilles

TU’s beslutning:

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Den tekniske direktør
10. marts 1992
J.nr.: 07.03.01 G01/717
dok.: tu-mar-e.001

SAG. N R .: 48
FORSLAG TIL BESLUTNING
Udvalgets behandling:
Lars Mikkel Johannesen, Carl Bro A/S gennemgik notatet "Contai
nerplads og omlastefaciliteter i Frederikssund Kommune", date
ret
(tidligere dateret 3.3.1992).
Forvaltningen forelagde kopi af brev fra Sengeløse Losseplads
I/S til AFAV I/S dateret 26.2.1992 med tilbud om deponeringsaf
tale - samt tilsvarende tilbud af 1.10.1991 fra Sengeløse Los
seplads til Frederikssund kommune.
Forvaltningen orienterede udvalget om møde den 10.3.1992 med
AFAV's direktør vedrørende AFAV's forslag af 3.3.1992 til sam
arbejde om modtager- og omlastestation (udsendt med dagsor
denen) . På mødet var det blevet afklaret, at den modtager- og
omlastestation, som AFAV overvejer at etablere, skal behandle
affald fra især de store affaldsleverandører (over 1.000 kg)
samt at den skal rumme et sorteringsanlæg. Da Frederikssund
kommune kun overvejer at etablere en omlastestation for små
kunder (under 1.000 kg) er der tale om to forskellige anlæg.
AFAV vil således ikke - i givet fald - kunne anvende en om
lastestation som den påtænkte.
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;

Udvalget tog det af Carl Bro udarbejdede notat til efterret
ning og besluttede:
- at arbejde videre med forslaget om at etablere en kombineret
containerplads og omlastestation i henhold til det forelagte
projekt for placering af en sådan affaldsstation på
at indstille til byrådet, at udvidelsen af lossepladsen med
etape II indstilles indtil videre, og at etape I slutafdækkes.
-

- at pålægge forvaltningen at udarbejde projektoverslag for
slutafdækning af lossepladsen.
- at sagen genoptages på næste møde for behandling af indstil
ling om anlægsbevilling

Sag nr. 49
TU-møde den 11. marts 1992

Eventuelt.

Sag nr. 49

