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Saq nr. 135

Udarbejdelse af nv lejekontrakt fo r haveforeninqen Lærkehøjen

Journal nr.

82.00:13.07054/TT

Indledning

Byrådet har den 25. juni 1 9 9\ godkendt en forlængelse af haveforenin
gen Lærkehøjens lejeaftale med 5 år fra udløbet af den nuværende
lejeaftale til 2002 på visse betingelser.
Bygnings- og miljøafdelingen har den 6. maj 1997 afholdt et møde med
foreningens bestyrelsesformand og foreningens kasserer.
Formålet med mødet var at få drøftet hvordan den nye lejekontrakt skal
se ud, efter byrådets beslutning om at haverne skal dyrkes økologisk
uden brug af kunstgødning og pesticider.

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stiiiing

På forvaltningens møde med foreningen blev det vedtaget, at forenin
gen antager en havekonsulent til at holde et foredrag en gang hvert
forår. Herudover blev det besluttet, at havekonsulenten skal afholde en
havevandring en gang hver sommer, hvor folk kan få svar på forskellige
spørgsmål. Havevandringen skal også fungere som en kontrol med, at
der ikke benyttes gift i haverne.
Det bliver bestyrelsens ansvar, at reglerne omkring økologisk dyrkning
overholdes.
Hvis der sker overtrædelser på punkterne omkring brug af kunstgød
ning og pesticider, skal Teknisk Forvaltning informeres med det samme,
og hvis bestyrelsen ikke sørger for, at “synderen” bliver ekskluderet af
foreningen øjeblikkelig, kan kommunen opsige lejekontrakten med dags
varsel.
Bestyrelsesformanden forklarede, at det vil blive meget vanskeligt for
foreningen at få udlejet de tomme haver, hvis man kun kan beholde
haverne i 5 år, bl.a. fordi folk ikke vil investere i kolonihavehuse, hvis
man bliver opsagt allerede efter 5 år.
Bestyrelsen vil derfor anmode byrådet om at forlængelsen af lejekon
trakten ændres fra 5 til 10 år. Da de gennemførte foranstaltninger
svarer til grundlaget for Byrådets beslutning, er der ikke tilføjet sagen
noget nyt, som taler for en genoptagelse af denne
Teknisk Forvaltning har derfor besluttet at meddele afslag på anmod
ningen.

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Frederikssund kommune
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Indstilling:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

^ ( T i &
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Saq nr. 136

Spildevandsplanlæ qninq

Journal nr.

06.00.00P00/3467/DT

Indledning

Ved vedtagelsen af “Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov
om betalingsregler for spildevand m.v.” (lov nr 325 af 14. maj 1997) har
folketinget skabt grundlag for en forbedring af afløbsforholdene i det
åbne land samt øgede krav til kommunernes spildevandsplaner

Lovgrundlag

Lov nr. 325 af 14 maj 1997

S agsfrem stilling

Ændret spildevandsplanlægning:
Det skal fremover fremgå af regionplanen eller et tillæg hertil, i hvilke
delområder, der skal gennemføres en forbedret rensning af spildevan
det fra ejendomme i det åbne land. Amtet skal fastlægge det højst til
ladelige forureningsniveau for den enkelte recipient.
På bagggrund heraf skal kommunerne i de kommunale spildevandspla
ner fastlægge en kombination af kloakering, nedsivning og lokal rens
ning af angivet rensningseffekt, der skal gælde i det pågældende op
land.
Ved påbud om forbedret spildevandsrensning for en ejendom i det
åbne land, skal der tilbydes optagelse i kloakforsyningen mod betaling
af et standardbidrag. Kloakforsyningen skal herefter overtage drift og
vedligeholdelse af ejendommens anlæg mod betaling af normalt vand
afledningsbidrag.
Kommunerne skal senest 14.11.1998 eller senest 1 år efter amtets ved
tagelse af en regionplan eller et tillæg, der fastsætter krav til en forbed
ret rensning af spildevandet i det åbne land, have revideret spilde
vandsplanen.
Ændrede betalingsregler:
Der indføres igen regel om standardbidrag på 30.000 kr excl. moms for
fuld tilslutning, og der bliver mulighed for at ejendomme kan træde ud af
spildevandsplanens område for en eller flere afløbstyper.
Ved hel eller delvis udtræden af kloakopland kan kommunen tilbagebe
tale tilsvarende tilslutningsbidrag.
Disse regler træder i kraft ved vedtagelsen af en ny betalingsvedtægt,
som skal vedtages senest den 01.01.1999.
Forvaltningen henleder opmærksomheden på at specielt to forhold kan
komme til at have betydelig økonomisk konsekvens for kommunen:
- Det er uklart, hvorvidt kommunen skal tilbagebetale grundejere sva
rende til tilslutningsbidrag for regnvand (12.000 kr) såfremt de er belig
gende i et område med nedsivning. Forvaltningen undersøger i øjeblik
ket dette punkt nærmere i samarbejde med Miljøstyrelsen.
- Ved etablering af minibiologiske renseanlæg og nedsivningsanlæg i
det åbne land, er det muligt at et meget stort antal grundejere vælger at
tilslutte sig kloakforsyningen, hvorefter kommunen skal vedligeholde
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Formandens initialer:

anlæggene. Disse anlæg er meget følsomme og kræver et intensivt
tilsyn, som vil være en stor belastning for kommunen.

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag:

Ingen

In d stillin g:

Forvaltningen indstiller at sagen tages til efterretning.

B eslutninger:
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Formandens initialer:

Sao nr. 137

Evaluerinqsrapport tra fik nordliqe bvdel.

Journal nr.

05.13.10G01/2974/KUH

Indledning

Trafiksanering af den nordlige bydel er blevet evalueret og der er
skrevet en rapport, der beskriver projektet og konsekvenserne.
Anlægsregnskabet for evalueringen er ligeledes afsluttet.

Lovgrundlag

Intet

S agsfrem stilling

I forbindelse med trafiksaneringen af den nordlige bydel, blev der bevil
liget kr. 2.500.000 fra Miljøstyrelsens Trafik- og miljøpulje. Pengene
blev bevilliget under forudsætning af at der blev udarbejdet en rapport
til belysning af de opnåede effekter ved gennemførelse af projektet.
Der blev indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Anders
Nyvig A/S, om at udarbejde en evaluering og efterfølgende skrive en
rapport.
Den færdige rapport blev fremsendt til kommunen i juli måned. Rap
porten er efter aftale, ligeledes blevet sendt til Frederikssund Politi og
Miljøstyrelsen.
I rapporten konkluderes det, at projektet har haft den ønskede effekt.
Gennemsnitshastigheden er blevet lavere efter, at de hastighedsdæm
pende foranstaltninger blev anlagt og der blev opsat skilte med 30 eller
40 km/t hastighedsbegrænsning. Det er især de strækninger, der både
er blevet udstyret med skilte og hvor der er anlagt fysiske foranstaltnin
ger, hvor hastigheden er faldet mærkbart. På de strækninger hvor der
ikke er anlagt fysiske foranstaltninger, men kun opsat skilte, er effekten
mindre. Som forventet er der ikke påvist nogen hastighedsnedsættelse
på Linderupvej, hvor der hverken er opsat skilte eller anlagt fysiske
foranstaltninger.

B evilling:

Der er i 1997 bevilliget kr. 50.000 til evaluering af trafiksanering i den
nordlige bydel.

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Efter at regnskabet er afsluttet viser det sig, at der er brugt kr.
49.127,50 eks. moms, svarende til kr. 872,50 lavere end budgetteret.

Bilag:

Ingen.

In d stillin g :

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager evalueringsrapporten til efterretning, og
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Formandens initialer:

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at anlægsregnskabet
godkendes, og at mindreforbruget på kr. 872,50 tillægges kommunens
kassebeholdning.

B eslutninger:
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Formandens initialer:

Saq nr. 138

Sti ved Borqervæ nqet

Journal nr.

05.04.00G01/2898/KUH

Indledning

Teknisk Forvaltning orienterer om stiforløb ved Borgervænget i
fortsættelse af Teknisk Udvalgs besigtigelse den 19. august 1997

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 14

S agsfrem stilling

Der blev i 1996 udarbejdet et projekt til en stiforlængelse fra Skyllebakke Havn og ca. 160 m mod nord. Projektet blev midlertidig sat i
bero, men genoptaget i sommeren 1997. I forbindelse hermed, blev der
foretaget en besigtigelse på stedet og der blev fundet en del slaggelig
nende materiale.
Der blev herpå sendt prøver til levnedsmiddelkontrollen, til videre ana
lyse. Det har vist sig at der er tale om slagge, der er forurenet med bly,
chrom, nikkel og kobber svarende til niveau 2 forurenet jord, der iflg.
Frederiksborg Amts regler skal deponeres på kontrolleret losseplads.
Herefter foreslog Teknisk Forvaltning ti! udvalgsmødet den 18. august
(sagen blev ikke behandlet), at der skulle arbejdes videre med et af
følgende forslag:
Forslag 1. Den oprindeligt planlagte sti.
Forslag 2. Bevoksning fjernes på samme strækning som den oprindeligt
planlagte sti, så man kan færdes på græsset.
Forslag 3. En sti anlagt på stranden.
Forslag 4, Der ryddes en “sti” på stranden.
Ved besigtigelsen med deltagelse af udvalgets medlemmer, blev det
drøftet at foreslå en stiforbindelse svarende til forslag 2.
På et møde I 1983 blev der aftalt, at en sti der etableres på arealet ikke
må lægges højere end kote 1,0. Terrænkoten er ca. kote 1,6, altså 60
cm højere. Da der ikke er tale om etablering af en sti, men pleje af et
grønt område, anser forvaltningen det ikke for at være i strid med den i
1983 indgåede aftale.

B evilling:

Der blev i 1996 bevilliget kr. 70.000, hvoraf kr 15.000 er anvendt på
landinspektør og advokatbistand.

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Bilag:

Det påregnes at arbejdet udføres af vejvæsenet og kan udføres
sideløbende med de øvrige aktiviteter. Omkostningerne til stiprojektet
kan finansieres af de resterende kr. 55.000 fra de i 1996 bevilligede kr
70.000.

Ingen
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In d stillin g:

Beslutninger-

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender løsningsforslag 2 , og at bevoksningen fjernes
og græsset slås i et 3 m bredt bælte langs kystskrænten,
at vejvæsenet udfører projektet, og
at anlægsregnskab for bevilling på kr. 70.000 anbefales til Økonomiud
valget med et forbrug på kr. 15.000 og et mindreforbrug på kr. 55.000,
som tilbageføres til kassebeholdningen.
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Formandens initialer*

Saq nr. 139

U dskiftninq af stvreapparater til siqnalrequlerinq.

Journal nr.

05.13.01 G01/1941/KUH

Indledning

Teknisk Forvaltning foreslår at styreapparatet til signalregulering af
krydset Ådalsvej/Ågade, samt styreapparatet til signalregulering af
fodgængerovergangen ved Oppe Sundby Skole, udskiftes med nyere
og mere driftssikre modeller.

Lovgrundlag

Intet

S agsfrem stilling

De 2 styreapparater er ved at være nedslidte og har gentagne gange
været ude af drift inden for de sidste par måneder. Det sker især ved
lynnedslag hvor de 2 apparater, som de eneste, går ud af drift. Når der
sker svigt i styreapparaterne, går signalreguleringen ud og giver trafik
sikkerheds- og afviklingsmæssige problemer. Ved Ådalsvej/Ågadekrydset er det uheldigt p.g.a. en forholdsvis stor trafikbelastning. Ved
fodgængerovergangen ved Oppe Sundby Skole giver det en øget risiko
for trafikuheld mellem biler og børn, hvilket er uacceptabelt.
Desuden er reservedelene, og dermed vedligeholdesomkostningerne,
for de gamle styreapparater højere end for nyere modeller.
I følge vejreglerne står galgemasterne ved fodgængerovergangen ved
Oppe Sundby Skole forkert, idet der er for kort afstand til kørebanen.
Da lanternerne efter at være blevet påkørt er placeret på siden af
masten og ikke foran masterne er masteplaceringen næsten i overens
stemmelse med vejreglernes afstandskrav. Derfor skønnes det ikke
nødvendigt at flytte galgemasterne tilbage, hvorved styreapparaterne
både ved Ågade/Ådalsvej og ved Oppe Sundby Skole kan udskiftes for
kr. 213.000, jvf. tiibud fra Simens.

B evilling:

Der blev i 1996 ansøgt om en bevilling på kr. 181.400 til udskiftning af
styreapparat, udbygning med trafikstyring, samt udskiftning og place
ringsændring af galgemast på fodgængersignalanlægget på Strand
vangen ved Oppe Sundby Skole. Rådighedsbeløbet blev ikke anvendt i
1996 og blev overført til budget 1997 da udvalget ønskede en opgørel
se af hvor ofte anlægget er ude af drift, samt en belysning af nødven
digheden af at flytte anlægget.

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Bilag:

Der er indhentet tilbud hos Siemens, der kan udskifte de 2 styreappa
rater for et samlet beløb på kr. 213.000, der foreslås finansieret med kr.
181.400 af de fra budget 1996 til 1997 overførte midler, samt med kr.
31.600 fra driften på kontoen for Drift og vedligehold af trafiksignaler

Intet.

Frederikssund kommune
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In d stillin g:

Beslutninger:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender de foreslåede udskift
ninger af styreapparater, og at udvalget overfor Økonomiudvalget og
Byrådet indstiller, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 213.000 finan
sieret med kr. 181.400 af det fra 1996 til 1997 overførte rådighedsbe
løb, samt kr. 31.600 fra driftskonto for Drift og vedligehold af trafiksigna
ler. Der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 31.600 fra sidstnævnte
konto.
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Teknisk udvalg
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Formandens initialer:

San nr. 140

Trafikforhold Græse Strandvej

Journal nr.

05.01. G01/3241/KUH

Indledning

En beboergruppe ved Græse Strandvej og Sigerslevvestervej, har
henvendt sig til Teknisk Forvaltning med ønsket om at lukke Græse
Strandvej og Sigerslevvestervej, mellem Frederikssundsvej og Byvej for
gennemkørende trafik med undtagelse af busser

Lovgrundlag

Intet

S agsfrem stilling

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 70, fremkom en
beboergruppe med ønsket om at Græse Strandvej og Sigerslevvester
vej, lukkes for gennemkørende biltrafik mellem Frederikssundsvej og
Byvej. Der er i øjeblikket gennemkørsel forbudt for alle køretøjer over
3,5 tons, undtagen busser.
Vejen er smal og kun mellem Byvej og Torstedlund er der en fællessti,
der er planlagt videreført mod nord.
Det er sandsynligvis en del af den trafik, der kører mellem den nordlige
bydel og Frederikssundsvej nord for Frederikssund, der benytter Græse
Strandvej og Sigerslevvestervej.
Vejene er på en del af strækningen beliggende udenfor byzone med en
hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Antallet af køretøjer og deres
hastighed er ikke kendt og der bør foretages en tælling, der kan belyse
antallet og hastigheden af gennemkørende biler. I første omgang bør
der foretages en nummerskrivningsanalyse, der kan belyse trafikinten
siteten, samt andelen af gennemkørende trafik. D.v.s. at nummerpla
derne på de køretøjer, der færdes på Sigerslevvestervej/Græse Strand
vej, registreres ved ind- og udkørsel fra Frederikssundsvej og Byvej.

B evilling:

Ingen

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Det foreslås at vejvæsenet foretager en nummerskrivningsanalyse. For
at få tilstrækkeligt med data til analysen bør der minimum være én dags
registrering af 3 timers varighed, f.eks. kl. 7 - 1 0 , med deltagelse af 4
personer

Bilag:

Ingen

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender at der iværksættes en undersøgelse af
trafikbelastningen på Græse Strandvej,
at vejvæsenet udfører registreringen, og
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Formandens initialer:

at den efterfølgende databehandling foretages af Projekt- og
Planafdelingen, hvorpå sagen genoptages i udvalget.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 141

Vandforsvninqssam arbeide mellem Frederikssund oq Ø lstykke
Kom m uner - B evillinqsansøqninq

Journal nr.

13.02G01/3446/HRL

Indledning

Økonomiudvalget har den 1. september 1997 godkendt, at der på
grundlag af det reviderede overslag fra de 2 rådgivende ingeniørfirmaer
Kemp & Lauritzen og Dines Jørgensen & Co. i alt afsættes kr.
7.650.000 på kommunens investeringsoversigt til udførelse af nødvandforsyningsprojektet, fordelt med kr. 1.650.000 i 1998 og kr. 6.000.000 i
1999. Det samlede overslag incl. uforudsete udgifter er på kr.
15.300.000, der fordeles ligeligt mellem de 2 kommuner. Sagen er end
videre besluttet oversendt til videre budgetbehandling.

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stilling

Fællesudvalget for vandforsyningssamarbejdet mellem Frederikssund
og Ølstykke Kommuner har på mødet den 2. september 1997 besluttet
at indstille til de tekniske udvalg i Ølstykke og Frederikssund Kommu
ner, at begge udvalg ansøger økonomiudvalg og byråd om en anlægs
bevilling på kr. 1.000.000 til finansiering af projektering og arealerhver
velse i forbindelse med etableringen af det fælles nødvandsforsynings
anlæg.
Der er udarbejdet et sammendrag af overslag for honorar og arealer
hvervelse i henhold til overslag fra rådgiverne dateret den 26. juni 1997,
der lyder på i alt kr. 1.934.000 = kr. 2.000.000, der fordeles ligeligt på
de 2 kommuner. Det er aftalt med rådgiverne at deres honorar for
arbejdet i 1997 først afregnes i 1998.
Når projektet er udarbejdet og licitationer har været afholdt vil der blive
udarbejdet et endeligt anlægsbudget. Herpå kan resterende anlægs
bevillinger søges.

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

FREDSØL - Frederikssund og Ølstykke Kommuner - etablering af
nødvandforsyning. Sammendrag af overslag for honorar og arealer
hvervelse i henhold til overslag fra rådgivere af 26. juni 1997.

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor Økonomiudvalget og
Byrådet indstiller, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til
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Formandens initialer:

projektering og areaierhvervelse, finansieret af det i 1998 afsatte
rådighedsbeløb på kr. 1.650.000.

B e s lu tn in g e r

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer

Saq nr. 142

Vintertjeneste 1997/98

Journal nr.

05.07.02G01/3318/KUH

Indledning

Vintertjenesten starter den 1. oktober 1997 og foreslås udført på
samme måde som i 1996.

Lovgrundlag

Intet

S agsfrem stilling

Der skal i lighed med tidligere år, køres vintertjeneste på kommunens
veje 1997/1998-sæsonen. Tidligere år er der indgået aftaler med
lokale entreprenører om snerydning på vejklasse A og B, hvor vejklasse
A er de mest betydende veje. Øvrige veje sneryddes med egne trakto
rer.
Cykelstier og kommunale gangstier, der indgår I skolestisystemet,
glatførebekæmpes og sneryddes inden for normal arbejdstid, dog
således at de er farbare ved skolestart.
Glatførebekæmpelsen og snerydningen på stierne foretages i nogle
områder af entreprenører og i andre områder af vejvæsenet.
Kommunale gang- og cykelstier i landområder vintervedligeholdes ikke.
Glatførebekæmpelse på veje med klasse A består af saltspredning, på
klasse B foretages glatførebekæmpelsen med grusspredning og på de
øvrige veje foretages ikke glatførebekæmpelse.
Glatførebekæmpelsen på vejklasse A og B, foretages med eget mate
riel og mandskab.
Den forestående sæson køres efter ovenstående plan, men fra næste
år er det planlagt at ændre på gældene praksis.
Det er under overvejelse at udbyde vintertjenesten i en samlet licitation,
hvilket sandsynligvis vil lette administrationen, og muligvis give billigere
priser. Dette kan tidligst ske fra næste sæson (1998/1999).

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Bilag:

I lighed med tidligere laves der aftaler med lokale entreprenører inden
1. november om snerydning. Der opereres med de samme takster som
sidste år, der reguleres efter listepriserne for 1997. Desuden bliver
glatførebekæmpelsen udført af vejvæsenet.
Der er kr. 988.935 tilbage af budgettet for 1997 og for 1998 er der bud
getteret med kr. 1.800.000, der forventes fordelt med kr. 1.200.000 til
vintervedligeholdelse i årets første måneder og kr. 600.000 i årets
sidste måneder.

Kort med planlagt vintertjeneste indtegnet.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

In d stillin g:

B eslutninger:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender den forestående planlagte vintertjeneste for
1997/1998-sæsonen,
at der efter forhandling med de samme entreprenører som i 1996
indgås kontrakter med disse, baseret på de samme priser men
reguleret efter Danske Vogmænds listepriser,
og at det næste år vurderes hvordan vintertjenesten bedst løses.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 143

Ekstraordinæ r generalforsam ling i Foreningen af kom m unale
Elvæ rker

Journal nr.

13.01.00G01/3231/HRL

Indledning

Sagen er genoptaget fra mødet den 28. juli 1997 sag nr. 113.
På bestyrelsesmødet i SAEINO mandag den 1. september 1997 blev
den ekstraordinære generalforsamling i Foreningen af kommunale
Elværker (FKE) onsdag den 3. december 1997 i Musikhuset i Esbjerg,
hvor der vil blive stillet forslag om opløsning af FKE, drøftet.

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stilling

FKE har i dag i alt 35 medlemmer. 5 medlemmer fra Jylland/Fyn har
meldt sig ud i løbet af det sidste år. Det er nok overvejende sandsynligt
at foreningen bliver opløst. Spørgsmålet er så hvad der skal erstatte
den, således at de kommunale elværker fortsat vil få mulighed for at
have en forhandlingsret i forhold til Miljø- og Energiministeriet. De
jyske/fynske kommunale elværker vælger måske at opprioritere arbej
det i ElFor og anvende denne forening som forhandlingsberettiget
partner i forhold til Miljø- og Energiministeriet. I Østdanmark er der en
mulighed for at de kommunale elforsyninger kan opprioritere Fællesud
valget. Der er dog også mulighed for inden for Kommunernes Landsfor
ening at få etableret et selvstændigt forsyningsudvalg som kan få status
som forhandlingsberettiget. Undersøgelse af de forskellige muligheder
foregår for øjeblikket.
Med hensyn til kompetencen omkring FKE's eventuelle nedlæggelse
ligger denne i Teknisk Udvalg, hvorimod en eventuel beslutning om
udmeldelse skal forelægges Byrådet.
SAEINO's bestyrelse har besluttet at afholde et bestyrelsesmøde den
1. december 1997, altså umiddelbart inden den ekstraordinære gene
ralforsamling, for der at aftale strategien på den ekstraordinære gene
ralforsamling.

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Referat af bestyrelsesmøde i Fællesudvalget den 9. juni 1997 samt
notat fra Fællesudvalget af den 9. juni 1997

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15, september 1997
In d stillin g:

Beslutninger:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget bemyndiger formanden til at følge SAEINO's bestyrelses
beslutning på mødet den 1. december 1997,
at formanden deltager i den ekstraordinære generalforsamling, og
at udvalget tager resultatet af den ekstraordinære generalforsamling til
efterretning.

Frederikssund kom m une
Teknisk udvalg
15. septem ber 1997

Formandens initialer:

Sao nr. 1 4 4 _______ A nsøgning om d is pensation/udsæ ttelse eller frita g e lse fo r
__
_____________
tilslu tn in g til f ernvarme

Journal nr.

13.03.00G01/3363/HRL

Indledning

Tilslutningspligten til fjernvarme skal være opfyldt senest den 31.
december 1997. I den forbindelse er der yderligere 4 forbrugere, der
søger om dispensation eller fritagelse af forskellige årsager. Sagen (nr
129) har været behandlet på udvalgets møde den 18. august 1997,
hvor 23 ansøgninger blev behandlet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(varmeforsyningsloven).

S agsfrem stilling:

De 4 modtagne ansøgninger om dispensation/udsættelse eller
fritagelse for tilslutning til fjernvarme er gennemgået i forhold til
varmeforsyningsloven og Byrådets beslutning af den 13. december
1988.

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen.

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler:
at der meddeles fritagelse for tilslutningspligt til flg. borgere, da der ikke
er installeret et vandbåren varmeanlæg i ejendommene, men kun
elvarme, hvilket vil medføre at en omstilling til fjernvarme vil være
uforholdsmæssig bekostelig:

at ansøgningen om udsættelse af tilslutningspligten/fritagelse for/af flg.
ejendomme ikke imødekommes, da der ikke er hjemmel hertil jf.
varmeforsyningsloven eller Byrådets beslutning af den 13. december
1988:

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 145

Bakkestræ de nr. 1 oq 3 - Installation af fjernvarm e

Journal nr.

82.07.01G01/589

Indledning

Kommunens ejendomme Bakkestræde nr. 1 og 3 ligger i et fjernvarme
forsynet område, hvor der er tilslutningspligt inden udgangen af 1997.
Forvaltningen har i den anledning undersøgt hvorledes tilslutningen kan
udføres og hvad det koster.
Sagen er tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 18.08.1997
under sag nr. 121, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, idet ud
valget ønskede indhentet yderligere tilbud fra WS-installatører.
Forvaltningen har herefter udbudt arbejdet i indbudt licitation til 5 VVSinstallatører. Ved licitationen den 09.09.1997 indkom tilbud fra alle ind
budte.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og Byrådets beslutning om tilslutningspligt.

S agsfrem stilling

Ejendommen Bakkestræde nr. 1 indeholder klublokaler for indvandre
samt to beboelseslejligheder. Klubarealet udgør 138 m2, boligarealet
199 m2 og det samlede etageareal udgør således 337 mT
Ejendommen opvarmes i dag med vandbåret centralvarme fra eget
oliefyr og olietank. Både oliefyr og olietank er af ældre dato, og oliefyret
er meget ustabilt og kræver jævnlige eftersyn og reparationer.
Både oliefyr og olietank står således foran en udskiftning, og tidspunk
tet for tilslutning til fjernvarmen kommer således meget belejligt.
Installationen omfatter foruden den egentlige tilslutning også en fuld
stændig renovering af installationerne i ejendommens teknikrum, da
disse er nedslidte og meget uhensigtsmæssige. Samtidig udføres
asbestsarnering, idet de gamle installationer indeholder asbestholdig
isolering.
Der gives kommunalt tilskud på kr. 4000,00 til fjernvarmestikket.
Ejendommen Bakkestræde nr. 3 indeholder 1 beboelsesleiliahed med
et samlet etageareal på 159 m2, diverse udhuse med et areal på 35
m2, hvilket giver et samlet etageareal på ialt 194 m2
Ejendommen opvarmes i dag med kakkelovne. Der er på det seneste
konstateret kraftig løbesod i skorstenen til gene for især beboelsesrum
mene på 1. sal. Hvis skorstenen fortsat skal anvendes, er det nødven
digt, at den bliver istandsat inden fyringssæsonen 1997/1998.
Det er således meget belejligt at installere fjernvarme på nuværende
tidspunkt.
Arbejdet omfatter foruden den egentlige tilslutning også indretning af
teknikrum og ny centralvarmeinstallation i boligarealet.
Der gives statstilskud på anslået kr. 27.875,00 til centralvarmeinstalla
tionen.
For lejlighedens lejer betyder projektet, at der er varslet pålæg af
varmeudgifter. Endvidere vil der efter reglerne i lejeloven blive varslet

Frederikssund kom m une
Teknisk udvalg
15. septem ber 1997

Formandens initialer:

huslejestigning som følge af en konkret vurdering af det lejedes værdi.
Bemærkning:
For god ordens skyld bemærkes, at ejendommene indgår dispositionsog byplanmæssigt i det nye biblioteksprojekt på Fiomaejendommen.
Ved licitationen den 09.09.1997 indkom følgende tilbud excl. moms:
Bakkestræde 1

Bakkestræde 3

Kolby & Søn, Jægerspris
René Rasmussen VVS, Fr.sund
Arvid Boes Andersen, Skibby
Kim Kaaber, Frederikssund
Ove Langenskov, Frederikssund
De billigste tilbud er markeret med fed skrift.
På baggrund af de billigste tilbud har forvaltningen opstillet et budget
overslag dateret den 09.09.1997, som vedlægges i kopi.

B evilling:

I henhold til ovennævnte budgetoverslag andrager den samlede udgift
med fradrag af mulige tilskud kr. 265.226,00 excl. moms.
Forvaltningen har, i den udstrækning det har været muligt inden for
budgetrammerne, foretaget en opsparing på konto for udlejnings
ejendomme, og der henstår således kr. 200.000, 00 til formålet.
Her udover skal Børne- & Kulturforvaltningen bidrage med en forholds
mæssig andel på kr. 48.257,82,00.
Endelig foreslås det resterende beløb på kr. 16.968,18 finansieret som
en tillægsbevilling, der overføres fra kontoen for “Driftsbygninger og
pladser1’ , der hører under Teknisk Udvalgs regi. Det bemærkes, at der
sidste år blev overført et beløb fra konto for udlejningsejendomme til
konto for driftbygninger til hjælp til nyt tag på materielgårdens velfærds
bygning.

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Teknisk Forvaltnings budgetoverslag af 09.09.1997

In d stillin g:

Forvaltningen indstiller,
at der bevilges kr. 17.000,00 som tillægsbevilling til konto 01 02 050 09
(Udlejningsejendomme).
at bevillingen finansieres ved overførsel fra konto 205 02 040 09
(Driftbygninger og pladser), hvor der d.d. henstår et restbudget på kr.
207.420,00.
at arbejdet igangsættes, så det kan være færdigt inden fyringssæsonen
1997/1998.

Beslutninger*

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 146

Genbruqs- oq m odtaqeplads Ørnesten. Udvidelse af
containerplads m.v.

Journal nr.

07.04G01/3426/ERJ

Indledning

Under sag nr. 127 på Teknisk Udvalgs møde den 18. august 1997
godkendte udvalget forvaltningens forslag til en forbedring af contai
nerpladsen i form af udvidelse af containerpladsen, hegning, belysning,
bedre skiltning og trappearrangementer. Til forbedringerne søges nu
anlægsbevilling.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaf
felse, planlægning og registrering af affald; kapitel 6 om anvisningspligt,
indsamlingsordninger m.v.

S agsfrem stilling

Under sag nr. 127 er der nærmere redegjort for forbedringen af facili
teterne.
Forvaltningen har udbudt arbejdet med udvidelse af pladsen, befæstel
se og belysning i licitation, samt indhentet tilbud på hegning og trappe
arrangementer.
Resultatet af udbudet af ovenstående to arbejder fremgår af vedlagte
bilag.
Hvad angår skiltning er der endnu ikke fundet den rette løsning. Forvalt
ningen skønner, at forbedringen af skiltningen på pladsen vil kunne ud
føres for ca. 30.000 kr.

B evilling:

Der er i budget 97 afsat rådighedsbeløb på:
500.000 kr. til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnestenen, projekt nr.
063.059.

Økonomi og personale
mæ ssige konsekvenser:

Udgifterne (ekskl. moms) til forbedring af containerplads forventes at
blive:
Inddragelse og befæstelse af arealer inkl.
afvanding og belysning
Hegning
Skiltning (Overslag)
Trappearranqementer
Ialt

kr. 365.000
kr. 14.100
kr. 30.000
kr. 45.200
kr. 454.300

Det er forvaltningens forslag at:
Udgifterne på kr. 454.300 til forbedring af containerpladsen frigives af
rådighedsbeløbet på kr. 500.000.

Bilag:

Oversigt over indkomne tilbud

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

in d stillin g :

Beslutninger-

Formandens initialer-

Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudval
get, at der frigives anlægsbevilling på kr. 454.300 finansieret af rådig
hedsbeløb på kr. 500.000 til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnesten.
På rådighedsbeløbet resterer herefter kr. 45.700.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 147

Genbruqs- oq m odtaqeplads Ørnesten. M odtaqefaciliteter fo r
olie- oq kem ikalieaffald

Journal nr.

07.04G01/3340/ER J

Indledning

Under sag nr. 128 på Teknisk Udvalgs møde den 18. august 1997
godkendte udvalget forvaltningens forslag til forbedring af faciliteterne
på modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald (farligt affald).
Til ændringerne søges nu anlægsbevilling.

Lovgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaf
felse, planlægning og registrering af affald; kapitel 6 om anvisningspligt,
indsamlingsordninger m.v.

S agsfrem stilling

Under sag nr. 128 er der nærmere redegjort for forbedringen af facili
teterne. Til udvalgets behandling af sagen den 18. august 1997 havde
forvaltningen indhentet tilbud på dæk. m.v. mellem kemikaliecontainere
fra én entreprenør og på halvtag fra én entreprenør. Forvaltningen har
efterfølgende indhentet konkurrerende tilbud på arbejderne.
Resultatet af udbudet fremgår af bilaget.

B evilling:

Der er i budget 97 afsat rådighedsbeløb på:
100.000 kr. til forbedring af modtagefaciliteter for Olie- og kemikalieaf
fald, projekt nr. 064.060.

Økonom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

På baggrund af de indhentede tilbud vil udgifterne (ekskl. moms) til
forbedring af modtageplads for farligt affald blive:
Dæk mellem containere, gitter, port m.v
Halvtag
Ialt

kr. 98.000
kr. 45.200
kr. 143.200

Det er forvaltningens forslag at:
Udgifterne på kr. 143.200 til forbedring af modtagepladsen finansieres
af rådighedsbeløbet på kr. 100.000. Restudgiften på kr. 43.200 finan
sieres fra et restbeløb kr. 45.700 af rådighedsbeløbet på 500.000 kr.,
der er afsat til forbedring af affaldsfaciliteter på Ørnesten (container
plads) under projekt 063.059.

Bilag:

Oversigt over indkomne tilbud.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997
In d stillin g:

Beslutninger:

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at der ydes en anlægs
bevilling på kr. 143.200 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 100.000 tii
Olie- og kemikalieaffald, og kr. 43.200 fra rådighedsbeløb til forbedring
af affaldsfaciliteter på Ørnesten.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer

Saq nr. 148.

Kom m entar til budqetforslag 1998 fra Fiernvarm ebruqerqruppen

Journal nr.

00.01 G02/3466/KA

Indledning

Kommentar fra Fjernvarmebrugergruppen vedr. budgetforslag 1998
2001

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stilling

Generelt set fremfører Fjernvarmeforbrugergruppen, at budgetforud
sætningerne bærer præg af at være ubearbejdede og uigennemskue
lige.
Fjernvarmebrugergruppen har ingen tiltro til de fremlagte budgetter og
benævner forøgelsen af budgettet som en hovsaløsning.
Informationsniveauet betragtes som meget kritisabelt og anses ikke for
at stå i rimeligt forhold til produktionsselskabets størrelse og gældsfor
pligtigelsen.
Det anføres endvidere, at budgetlægningen baserer sig i for høj grad
på gældsafviklingsprofilen og i mindre grad på, at værket er en
produktionsvirksomhed.
Af konkrete forhold nævnes, at der ikke er en tilfredsstillende forklaring
på afgiftsforhøjelsen på 9% af den variable afgift. Dette begrundes
med, at der ikke er en regnskabsmæssig sammenhæng mellem bud
getstigning pr. 25. august 1997 i forhold til foregående regnskab fra
marts 1997 på kr 1,3 miil og den nævnte afgiftsstigning 9%. Denne af
giftsstigning forventer Fjernvarmebrugergruppen vil give et provenue på
ca kr 2 mili årligt.
Fjernvarmebrugergruppen anbefaler endvidere, at den aftalte takststra
tegi fastholdes og at aktuelle budgetforhøjelser finansieres ved en an
den gældsafviklingsprofil.
Rentesatsen foreslås på samme niveau som diskontoen.
Forvaltningen har på møde den 26. august 1997 fremført forudsætnin
gerne for budgetforslag 1998-2001. Budgetforslaget er udarbejdet på
grundlag af Teknisk Udvalgs beslutning på møde den 9. april 1997,
sag nr. 104.
Forvaltningen og Fjernvarmbrugergruppen har endvidere aftalt at afhol
de en række møder med det formål at øge informationsniveauet på det
driftsøkonomiske

B evilling:

Ingen

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Ingen

Frederikssund kom m une
Teknisk udvalg
15. septem ber 1997

Formandens initialer:

Bilag:

Fjernvarmebrugergruppen
Gældsafviklingsplaner

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af Fjernvarmebruger
gruppens tilkendegivelser påny drøfter gældsafviklingsplan for fjernvar
meforsyningen og takstfastsættelsen for 1998.

Beslutninger:

: brev af 29. august 1997.
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Sag nr. 149.

Formandens initialer:

Forvaltningen orienterer

1. AFAV l/S bestyrelsesm øder
J.nr. 07.04.00G01/668

Bilag:

Referat af bestyrelsesmøde afholdt på AFAV l/S den 1. september
1997.
Referat

2. HNG - orientering om budget 1998
J.nr. 13.11.10G01/2778
HNG, Hovedstadsregionens Naturgas i/s har fremsendt budgetforslag
for 1998.

3. Kronprins Frederiks Bro - analyse af tra fik m.v.
J.nr. 00.01.A06/1435
Den stadig voksende trafik på Kronprins Frederiks Bro, samt de lange
køer der opstår når broen er oppe, medfører store trafikale problemer
på begge sider af broen. På Frederikssundsiden er det især et problem
for beboerne i kvarteret ved Strandvej at komme fra Strandvej ud på
Omkørselsvejen/at komme fra Omkørselsvejen ind på Strandvej. Kryd
set er ikke signalreguleret. Endvidere er der også afviklingsmæssige
problemer i de øvrige kryds/rundkørsler på Omkørselsvejen.
Der har tidligere været afholdt møde med Vejdirektoratet om sagen.
Vejdirektoratet lovede at igangsætte en undersøgelse af de trafikale
forhold med henblik på en løsning. Denne undersøgelse er ikke
iværksat. Omkørselsvejen og Kronprins Frederiks Bro bliver overtaget
af Frederiksborg Amt den 1. januar 1998. På baggrund heraf er der i
Bycirkelregi afholdt et møde med Frederiksborg Amt den 28. august
1997, med henblik på at få gennemført en analyse af trafikken på
Kronprins Frederiks Bro samt de tilstødende veje på begge sider af
broen, herunder Omkørselsvejen. På mødet lovede amtet at der vil
blive igangsat et analysearbejde i 1998 med henblik på en løsning af de
trafikale problemer. Udover det trafikmæssige vil der også blive set på
de miljømæssige forhold, de landskabelige forhold, redningskøretøjer
der skal passere broen, skibe der skal passere, samt øvrige forhold der
har indflydelse på broen og dens funktion. I analysearbejdet vil de be
rørte kommuner, Frederikssund, Jægerspris og Skibby, blive inddraget.
Analysearbejdet forventes at vare 6-8 måneder.

4. Skitseprojektering - krydset Fæ rgevej/Om kørselsvejen/vej til
Klintevej
På grund af de trafikale problemer der er for beboerne i Strandvejskvar
teret og som er forårsaget af trafikken på Omkørselsvejen og Kronprins
Frederiks Bro samt den uhensigtsmæssige afvikling der er af trafikken i

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
15. september 1997

Formandens initialer:

krydset Omkørselsvejen/Færgevej, som er signalreguleret, men hvor
der kun er en bane fra Færgevej ud på Omkørselsvejen, er det forvalt
ningens opfattelse at en løsning af disse problemer kunne være anlæg
af en rundkørsel i krydset Omkørselsvejen/Færgevej/en ny vejforbin
delse til Klintevej, alternativt et signalreguleret kryds. Denne løsning vil
medføre en flytning af Færgevejs tilslutning til Omkørselsvejen via
“Shell-grunden”. Samtidigt hermed kunne der etableres udkørsel for
budt fra Strandvej til Omkørselsvejen. Indkørsel til Bi-Lidt og parke
ringspladsen ved grillen bør fortsat bibeholdes.
På det afholdte møde i med Frederiksborg Amt den 28. august 1997
blev det aftalt, at amtet i samarbejde med Frederikssund Kommune
igangsætter en skitseprojektering af en rundkørsel/signalreguleret
kryds. Dette arbejde forventes igangsat primo 1998.

5. Status driftsøkonom i - kraftvarm evæ rket.
Forvaltningen orienterer om status pr. 30. juni 1997 for driftsøkonomi på
kraftvarmeværket.
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