FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

DAGSORDEN
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 25. april 1995 ki. 13.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6
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Sag nr. 82
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sag nr. 82

Trafikpul:e 1995
J.nr. 05.13.052/2327
I Trafikministeriet er afsat en pulje til støtte for gennemførelse af demonstrationspro
jekterfor opfyldelse af de overordnede trafikpolitiske målsætninger i "Trafik 2005".
De projekter, som der kan søges støtte til, forventes at omfatte:
1.
2.
3.
4.

Trafiksanering i Græse landsby
Alternative former for betjening af kollektiv trafik (støtte fra Færdselsstyrelsen)
Evaluering af projekt hastighedsdæmpende foranstaltninger
Fremme af sikker cykeltrafik (centrum)

Støtte kan maximalt omfatte 50% af udgifterne og ansøgningsfristen er 15. maj 1995.
Såfremt det måtte besluttes at søge støtte, skal halvdelen af udgiften indarbejdes i
budget.
Overslag over anlægsudgifter forventes fremlagt på mødet.
Indstilling: Henstilles.
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Sag nr. 83
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sag nr. 83

Energibesparende foranstaltninger 1995
J.nr. 82.12.G01
På investeringsoversigt for 1995 er afsat rådighedsbeløb på kr. 500.000. Heraf er kr.
172.000 bevilget til dækning af del af udgifter, som er afholdt i 1994.
Der forelægges forslag til anlægsopgaver til udførelse i 1995.
Det indstilles at forslaget godkendes, og at der ansøges om anlægsbevilling på kr.
328.000 finansieret over investeringsoversigtens rådighedsbeløb som nævnt.

Bilag: Forslag til anlægsopgaver i 1995.

TU's beslutning:
r

Sag nr. 84
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sag nr. 84

Status energibesparende foranstaltninger
J.nr. 82.12.G01
Der forelægges forvaltningens foreløbige statusrapport af april 1995 for energibe
sparende foranstaltninger i kommunale ejendomme 1989-1995.
Rapporten vil blive gennemgået på mødet.
Det indstilles.
at
forslag til ændret forudsætning for forrentning tiltrædes (jvf. side 8),
at
forslag til investeringsoversigt for området (jvf. side 8 og 9) indarbejdes i bud
getlægningen for 1996 og overslagsårene på de enkelte institutioner,
at
rapporten iøvrigt tiltrædes og oversendes til byrådets orientering, når udvalgets
eventuelle bemærkninger er indarbejdet i rapporten.

Bilag: Rapport af april 1995.

TU's beslutning:
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Sag nr. 85
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sag nr. 85

Renseanlægget - Deponering af slam
J.nr. 06.15.G01/1545
På udvalgets møde den 28. marts 1995 blev orienteret om status for slamforholdene
på renseanlægget.
A.

Der orienteres om:
Leje af gylletank for midlertidig deponering af slam.
Undersøgelse af skitse til anlæg af slamdepot og til placeringer samt
undersøgelse af alternativer som anlæg af slambede.

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

B.

På udvalgets møde den 28. marts 1995 blev resultat af amtets møde den 10.
marts 1995 på Esrum Møllegård om slam drøftet.
I fortsættelse heraf anmoder amtets udvalg for teknik og miljø ved brev af 11.
april 1995 om kommunens stillingtagen til de på mødet opstillede retningslinier
der omfattede:
Kommunen etablerer slamlager til 12 måneder i tilknytning til rensean
læg eller andet kommunalt anlæg.
Der må ikke etableres mellemlagre, markstakke og lignende efter ud
gangen af 1996.
Der indgås direkte aftale mellem kommunen og landmanden/ejeren af
jorden.
Det skal fremgå af kontrakten, at ejeren er indforstået med, at anven
delsen registreres.
Der indgås ikke kontrakter alene med transportøren.
Kommunen informerer amtet om:
1)
Mængden af slam produceret i kommunen
2)
Mængden af importeret slam til kommunen fra ....
3)
Mængden af eksporteret slam fra kommunen t i l ...
Amtet fører tilsyn med den kommunale administration af reglerne.
Landmandens indsats til slamhåndteringen kan koncentreres i følgende
punkter:
Sikring af korrekt dosering.
Udarbejdelse af gødningsplaner.
Registrering på kort af de udbragte mængder.

Sag nr. 85

Sag nr. 85

Det indstilles, at det meddeles amtet, at den foreslåede indsats tiltrædes, og at planog miljøudvalget orienteres herom.

Bilag: Amtets brev af 11. april 1995.
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Sag nr. 86
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sag nr. 86

Reglement for stadepladser på Torvet
J.nr. 05.14.05.G01/1286
Der er udtrykt ønske om at drøfte indhold i reglement for stadepladser, og Handels
standsforeningen har været indbudt til møde herom.
Mødet er ikke afholdt, og Ole Søegaard oplyser, at Handelsstandsforeningen vil frem
komme med eventuelle bemærkninger inden mødet.
Indstilling: Henstilles.

TU's beslutning:
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Sag nr. 87
TU-møde den 25. april 1995
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 56 til pkt. 77.

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sag nr. 87

Sag nr. 88

Sag nr. 88
TU-møde den 25. april 1995

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

oV

o -f
t f fr ~

S } e « * lr

O *«

Sag nr. 89
TU-møde den 25. april 1995

Eventuelt

Sag nr. 89

