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Saq nr. 170

Requlativ for Mellemrenden

Journal nr.

06.02G01/2745/OG

Indledning

Forvaltningen har ladet udarbejde et regulativforslag for det kommunale
vandløb Mellemrenden.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 12.

Sagsfremstilling

Forvaltningens forslag til nyt regulativ for Mellemrenden blev godkendt
af Byrådet på mødet d. 12. august 1997. Efter Byrådets godkendelse
har regulativforslaget været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.
Ved høringsfristens udløb d. 21. oktober 1997 var der ikke kommet
indsigelser til regulativforslaget. Høringen har derfor ikke givet anled
ning til ændringer i regulativforslaget.
Forslaget fremlægges hermed til udvalgets endelige godkendelse.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Vedligeholdelsen kan afholdes indenfor driftsbudgettet.

Bilag:

Forslag til Regulativ for Mellemrenden er indlagt i sagen.

Indstilling:

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om, at
regulativforslaget for Mellemrenden endeligt godkendes.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997

Formandens initialer:

r-

Sag nr. 171

N ve vedtægter for MOFA

Journal nr.

07.04P24/3555/OG

Indledning

Vedtægten for “Modtagestationen for kommunerne i Frederiksborg amt"
udløb pr. 31.08.97 og er forlænget til 31.12.97. På denne dato skal en
ny være godkendt for fortsat drift.

Lovgrundlag

Grundlaget for samarbejdet er kommunernes pligt efter miljøloven til
modtagelse af olie- og kemikalieaffald kombineret med det hensigts
mæssige i en større enhed end den kommunale.

Sagsfremstilling

Det foreliggende forslag til vedtægt er fremsendt kommunerne efter et
Fællesudvalgsmøde den 23.09.97, hvor der var enighed om, at der
skulle ske ændringer i vedtægtsforslagets § 8 og 9, idet der var util
fredshed med bestyrelsen manglende kompetance i forhold til driften af
modtagestationen, samt at Hillerød kommune var nævnt i vedtægten
som den eneste mulige entreprenør til de driftsmæssige opgaver.
Sagen har tidligere været forelagt udvalget (sag 47 den 17.03.97 og
sag 115 den 28.07.97). Det nye forslag indeholder i forhold til det tid
ligere behandlede forslag den ønskede kompetance til bestyrelsen,
men indeholder en stor ubalance i aftaleforholdet mellem MOFA og
Hillerød, idet Hillerød kan opsige samarbejdet med 6 måneders var
sel uden nærmere begrundelse, medens MOFA kun kan opsige
samarbejdet med 6 måneders varsel, såfremt “Hillerød kommune trods tidligere skriftlig advarsel - væsentligt har tilsidesat sine forplig
telser i forbindelse med varetagelsen af den daglige drift”
.(Vedtægtens § 8.6). D. v. s. MOFA afskæres med det foreliggende
forslag fra muligheden for udlicitering af driftsopgaven. Da det ikke
anses for hensigtsmæssigt med et så ulige aftaleforhold,og der er
fastsat en deadline for vedtagelse af vedtægten, hvor videre for
handling ikke er mulig, er det nærliggende at udtage indholdet af § 8
af vedtægten, og ¡stedet fastsætte disse driftsmæssige bestemmel
ser i en samarbejdsaftale, som så kan udarbejdes primo 1998.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Forslag til vedtægt

Frederikssund kommune
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Indstilling:

Det anbefales udvalget at fremsende vedtægtsforslaget til Økonomi
udvalget med anbefaling af, at vedtægtsforslaget kan godkendes med
undtagelse af § 8, idet indholdet af denne paragraf udgår, og samarbej
det mellem entreprenør og bestyrelse fastsættes i en samarbejdsaftale
mellem MOFA og Hillerød kommune.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997'

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997
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Sacj nr. 172

Prioritering af renoveringsplan for kloak

Journal nr.

06.01.00G01/2899/dt

Indledning

I budgettet for 1997 var der oprindelig ind. overførsel fra 1996 et beløb
på ca. 3,1 miil. kr.til drift af ledninger og brønde indenfor kloakområdet.
Der resterer nu ca. 2,0 mili. kr til benyttelse til nødvendige kloakvedli
geholdelser i den resterende del af 1997.

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog den 16.06.97 en prioriteringsrækkefølge for større
vedligeholdelsesopgaver indenfor kloakforsyningen, idet det blev
oplyst, at dertil rådighed var 3.816.260 kr.
Efter udvalgsbehandlingen er der opdaget væsentlige problemer, som
efter forvaltningens opfattelse nødvendiggør en ændret prioritering,
samtidig med, at der var regnet med en overførsel på 685.000 kr fra
1996 2 gange.
Forbrugte midler pr. 30.09.97: 769.208 kr
Projekt
Art
Elsenbakken og
Omfartsvejen
Planlagt rep.
Ændring af
alarmsystem
Planlagt rep.
Ledningsregistrering
Drift
Rep. af sandfang og
olieudskillere samt
rep. af stikledninger.
Drift
Div. varekøb
Drift
Sum

Beløb
417.000
76.000
14.000

241.000
20.000
768.000

Der resterer herefter ca. 2,3 mili. kr., hvoraf de 300.000 kr. er forudsat
anvendt til løbende driftsudgifter.
Planlagte arbejder
Projekt
Kors høj
Smedetoften
Holmensvej
Byvej
Stikledninger
Gulspurvevej
Marbæk Allé
Spuling af kloak

Prioritering
Opr.
Ny
1
1
2
3
2
5
4
6
5
★
7
8
6

beløb
350.000
850.000
Inkluderet i 2
100.000
75.000
0
338.000
150.000
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TV-inspektion **

9

7

200.000
2.063.000

* Problemerne omkring Gulspurvevej har vist sig at være meget
omfattende og omhandler hele området. Nærmere undersøgelser er
derfor nødvendige og arbejdet må nødvendigvis udgå i 1997.
** TV-inspektioner er nødvendige, da den kommende spildevandsplan,
som skal påbegyndes primo 1998, skal indeholde en renoveringsplan.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen
Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller den nye prioritering godkendt.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997
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Saq nr. 173

Bortskaffelsesordninq for CFC-holdiqe kølemøbler

Journal nr.

07.01 G01/3001 og 07.01.05P24/2124/ERJ

Indledning

Kølemøbler (køleskabe og frysere) indeholder CFC i form af kølemiddel
og i isoleringsmaterialet. CFC fra kasserede kølemøbler frigøres med
tiden og medvirker til nedbrydning af ozon i atmosfæren. Med det for
mål at sikre en forsvarlig bortskaffelse af CFC-indholdet og en ressour
cemæssig udnyttelse af kølemøblernes øvrige dele, har Miljø- og
energiministeriet besluttet, at der skal etableres en bortskaffelsesord
ning for CFC-holdige kølemøbler. Der er indgået en aftale mellem de
relevante parter om bortskaffelsesordningen.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 §
45 stk. 2..
Miljø- og energiministeriets cirkulære om kommunale regulativer om
bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler af 13. juni 1996.

Sagsfremstilling

Mellem Miljø- og energiministeriet og de relevante parter indenfor områ
det, er der indgået en aftale om en bortskaffelsesordning for CFC- holdige kølemøbler (Aftalen er vedlagt som bilag 1).
Hovedpunkterne i aftalen er: 1) Miljø- og energiministeriets cirkulære
forpligter kommunerne til at lave ordninger for bortskaffelse af CFCholdige kølemøbler, efter nærmere angivne mål for genanvendelse af
komponenterne. 2). Kommunerne finansierer ordningen. 3). Det forud
sættes, at borgere, institutioner og virksomheder ikke bliver gebyrplig
tige ved selve afleveringen af kasserede kølemøbler, men i stedet kan
kommunerne opkræve gebyr til finansiering af ordningen. 4). Forhand
lere forpligtes til at medtage kasserede kølemøbler vederlagsfrit ved
levering af ny. 5). Aftalernes parter anbefaler, at der etableres en hen
sigtsmæssig indsamlingsstruktur ved etablering af fælleskommunale
samarbejder og i samarbejde med forhandlerne, således at de miljø- og
omkostningsmæsige forhold optimeres.
I Miljø- og energiministeriets cirkulære fastsættes bestemmelserne om
kommunernes pligt at lave regulativ om etablering af anvisnings- eller
indsamlingsordninger for kasserede CFC - holdige kølemøbler og bort
skaffelse af CFC og kølemøblernes øvrige komponenter.
I Frederikssund kommune har man i det sidste år aftappet CFC fra
kølesystemet til genanvendelse før bortskaffelse af kølemøblet til
skrothandler. Dette er ikke tilstrækkeligt til at leve ikke op til aftalens og
cirkulærets krav. De i aftalen og cirkulæret fastsatte krav til selve bort
skaffelsen af kølemøblerne og behandlingen af de enkelte neddelingsfraktioner, medfører at bortskaffelsen ikke længere kan ske på denne
måde. For at leve op til de fastsatte krav er det nødvendigt med teknisk
avancerede og dyre anlæg, som ikke vil kunne etableres og drives
økonomisk fornuftigt i mindre enheder, som f.eks. af et affaldsselskab
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af AFAV’s størrelse. AFAV l/S har derfor på vegne af medlemskommu
nerne sammen med de fleste større sjællandske affaldsselskaber, med
bistand fra RenoSam, lavet et fælles EU-udbud af indsamling, trans
port og oparbejdning af kasserede kølemøbler, der lever op til de fast
satte krav. Beskrivelsen af bortskaffelsesordningen fremgår af bilag 2.
Regulativ for bortskaffelsesordningen skulle være vedtaget pr.
01.01.1997 til ikrafttræden pr. 1. juli 1997. Da den fælleskommunale
ordning først er kommet på plads i sensommeren 1997, er forslag til
regulativ ikke fremlagt før. Forvaltningen mener at regulativet kan laves
som tillæg til regulativ for husholdningsaffald. Forslag til regulativ er
vedlagt som bilag 3.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Der er driftsbudgettet for 1997 ikke afsat beløb til bortskaffelsesordnin
gen. Da CFC, og visse andre komponenter i et køleskab, er at betragte
som farligt affald (tidligere olie- og kemikalieaffald), mener forvaltnin
gen, at udgifterne i 1997 med rimelighed kan afholdes af evt. ubrugte
beløb på konto for olie- og kemikalieaffald.
Der er i driftsbudgettet for Ørnestenen i 1998 i budgetforudsætningerne
regnet med udgifter på kr. 115.000 til bortskaffelse af kølemøbler på
konto 06104 185-03

AFAV skønner, at udgifterne til bortskaffelse af kølemøbler fra
Frederikssund kommune vil beløbe sig til ca. kr. 137.000 i 1998. Da der
er tale om et groft skøn af mængden af indsamlede kølemøbler, det
kan blive flere eller færre end forudsat, finder forvaltningen ikke, det er
relevant på nuværende tidspunkt at foretage en ændring i driftsbudget
tet for 1998.

Bilag:

Aftale om bortskaffelsesordning for CFC-holdige kølemøbler.
Beskrivelse af bortskaffelsesordning for CFC holdige kølemøbler og
udligningsordning for kølemøbler indsamlet af forhandlere og bort
skaffet af andre kommuner end hjemkommunen.
Forslag til tillæg til regulativ for husholdningsaffald.

Indstilling:

Det anbefales Teknisk udvalg at:
Man tiltræder den fælleskommunale bortskaffelsesordning og aftale om
fordeling af udgifter til forhandlernes indsamling af kølemøbler.
Udgifter til bortskaffelse af kølemøbler i 1997, afholdes af evt. ubrugte
midler på konto for Olie- og kemikalieaffald.
Det indstilles til byrådet, at man vedtager “Tillæg til regulativ for hus
holdningsaffald. Håndtering og bortskaffelse af CFC-holdige kølemøbler
fra private husstande”.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24 november 1997:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997

Saq nr. 174

Formandens initialer:

Udflvtninq af Forsvninqsafdelinqen til Islebierqqård

Journal nr.:

00.15.01 G01 /2362/SK

Indledning:

Anlægsregnskab for projekt nr. 650-53
Udflytning af forsyningsafdelingen til Islebjerggård.

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

Arbejdet er afsluttet med nedenstående økonomiske resultat idet be
mærkes, at der kun er anvendt 1,8 % til uforudseelige udgifter, hvor der
var kalkuleret med 5%.

Bevilling:

Byrådet vedtog den 10. maj 1995 at bevilge kr. 2.899.600,00 til gen
nemførelse af projektet.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Følgende økonomiske resultat:

Tekst
Projektering
Inventar
Lønninger
Servering m.v.
Entreprenørudg. u. moms
Entreprenørudgifter

Forbrug
113.467,65
16.554,00
1.120,00
2.269,20
300,00
2.712.942,18

Bevilling
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.899.600,00

Mindreudgifter ialt:

Afvigelser
113.467,65
16.554,00
1.120,00
2.269,20
300,00
-186.657,82

52.946 97

Bilag:

Beror i sagen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalg og
byråd, at regnskabet godkendes og at mindreudgiften overføres til
konto for vedligeholdelse af drift bygninger og pladser, konto 205 02
040 09, som erstatning for det beløb, der blev overført til reparation af
taget på Teknisk Forvaltning jfr. byrådets beslutning den 11.11.1997.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:

æ o « .2 3 /

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997
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Saq nr. 175

Etablerinq af leqeplads på del af matr.nr. 12b 12k Græse

Journal nr.

04.03G01/RH

Indledning

Boligselskabet Rosenvænget søger om leje af areal til etablering af
legeplads i Græse Bakkeby.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Boligselskabet Rosenvænget har i 1995 fået tilladelse til etablering af
en legeplads på del af 12 k.
Der er indrettet en boldbane på ca. 1.000 m2.
Boligselskabet ønsker yderligere at få stillet et areal til rådighed for
byggelegeplads, således at det samlede areal til fritidsaktiviteter vil
udgøre ca. 5.000 m2.
Da investeringen til etablering udgør et betragteligt beløb og pengene
hertil fortrinsvis skal skaffes fra private fonde, søges løbetiden for
lejemålet at være 10 år
Arealet er beliggende i del af lokalplan 15 området - erhvervs/offentlige
formål.
Det skal bemærkes, at boligforeningen i 1996 foretog en beplantning
med træer på en del af arealet. Betaling af træer var også skaffet fra
private fonde.
Beplantningen skønnes at være foretaget i udkanten af lokalplanom
rådet. Beplantningsarealet er efter aftale med Boligselskabet ikke
omfattet af det ønskede lejeareal og skal derfor ikke ryddes ved ophør

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Indtægter kr. 500,- pr. år

Bilag:

Kortbilag over arealet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at arealet udlejes for en periode på 5 år dog
med den bemærkning, at såfremt anden planlægning for området
nødvendiggør brugen af arealet kan lejemålet opsiges af kommunen
med 1 års varsel.
Benyttelse af arealet ikke indebærer forurening.
Ved ophør af lejemålet skal arealet afleveres i ryddet stand.
At der betales en årlig leje på kr. 500,-. Lejen reguleres ikke i perioden.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997
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Saq nr. 176

Opsætninq af valqplakater

Journal nr.

05.14.07G01/1849/mh

Indledning

Borgmesteren opfordrer Teknisk Udvalg til at se på retningslinier for
valgplakater

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Borgmesteren videresender brev fra en borger angående opsætning af
valgplakater i Jernbanegade..
Borgmesteren opfordrer Teknisk Udvalg til at se på sagen, så der ved
kommende valg ikke opsættes valgplakater i Jernbanegade og på
andre gader og pladser i byen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Borgmesterens brev af 3. november 1997 med bilag.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler
at udvalget drøfter henvendelsen og udarbejder retningslinier for
opsætning af valgplakater ved kommende valg,
at forvaltningen på dette grundlag udarbejder forslag til retningslinier til
forelæggelse for Teknisk Udvalg i næste valgperiode.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:
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Sag nr. 177

Navngivning a fv e j

Journal nr.

05.01.01G01/3536/IJ

Indledning

Navngivning af adgangsvej til bofællesskabet “Bakken” og række
husbebyggelse

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje §109

S agsfrem stilling:

I 1981 navngav Byrådet de forskellige boligområder i Græse Bakkeby,
herunder ovenstående bebyggelser. Men ved vedtagelse af lokalplan
70, fik dette område navnet Strandbakken, hvor der er indkørsel fra
Græse Strandvej. De to nye bebyggelser har adgang fra Højvang, og
skal derfor have et nyt vejnavn.
Følgende vejnavne er foreslået: Bakkehøjen, Bakketoppen,
Højvangsbakken, Højbakken.

B evilling:

Ingen

Økonom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Kort over Græse Bakkeby/ ny bebyggelse

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at de to nye bebyggelser der har fælles
adgangsvej får samme vejnavn, og forvaltningen indstiller navnet
Bakkehøjen.

B e s lu tn in g e r

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997
C

Frederikssund kom m une
Teknisk udvalg
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Sac^nr. 178

Nedrivninq af Shell oq kioskbvqninqen på cam pinqpladsen

Journal nr.

82.21 G01/3537/BR

Indledning

Teknisk Udvalg søger om anlægsbevilling til at udføre nedrivning af:
Shell servicestationen på Færgevej og Kioskbygningen på Camping
pladsen.

Lovgrundlag:

Lov nr. 216 af 8 juni 1966 og Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - AB 92.

S agsfrem stilling:

Nedrivningsentreprisen til nedrivning af Shell servicestationen på
Færgevej og Kioskbygningen på Campingpladsen har været udbudt i
indbudt licitation i henhold til projektet, beskrivelse og tegninger.
Nedrivning af Shell Servicestationen på Færgevej afsluttes med, at der
efter at fundamenterne er fjernet, foretages en rimelig grovplanering
med eksisterende materialer.
Byggepladshegnet bliver stående, indtil Oliebranchens Miljøpulje over
tager pladsen, og går i gang med oprydningen.
OM - entreprisen forventes påbegyndt i marts 1998 eller når vejrforhol
dene tillader det.
Nedrivning af Kioskbygningen på Campingpladsen, afsluttes med en
planering, muldbeklædning og en græssåning af hele det berørte områ
de.
Der var indbudt 3 entreprenører til at afgive tilbud i henhold til udbuds
materialet.
Der fremkom følgende tilbud:
Midtsjællands Nedbrydning

Tilbudssum:kr.
Ekstra leje af mobilt hegn
pr. uge:
kr. 1400,00

Søndergaard & Mortensen
Nedrivning ApS

Tilbudssum:kr.
Ekstra leje af mobilt hegn
pr. uge:
kr.
900,00

Nedrivnindsaktieselskabet
J. Jensen

Tilbudssum:kr.
Ekstra leje af mobilt hegn
pr. uge:
kr.
850,00

Tilbudspriserne er angivet excl. moms.
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Beregning af samlede anlægsudgifter:

Bevilling:

Tilbudssum
Ekstra leje af mobilt hegn, 12 uger
Uforudsigelige udgifter

kr.
kr.
kr.

174.500,00
16.800,00
20.000,00

i alt

kr.

211.300,00

Der søges om en anlægsbevilling på i alt kr. 211.300,00, finansieret af
kassebeholdningen.

Økonomi og personale
massive konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at der ydes en anlægsbevilling på kr. 211.300,00 excl moms.
finansieret af kassebeholdningen,
at tilbudet fra Midtsjællands Nedrivning, accepteres,
at nedrivningen udføres i henhold til tidsplanen, fra 02.01.1998 til
30.01.1998.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:
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Sag nr. 179

Anlæ gsregnskab fo r K orshø? - fæ rdiggørelse af anlæ gsarbejder

Journal nr.

05.01G01/1815

Indledning

På byrådsmødet den 13. august 1996 blev der givet en bevilling på kr.
280.000 til færdiggørelse af anlægsarbejder på Korshøjudstykningen,
omfattende udførelse af SF-stensbelægning på fortovsarealet og nyt
asfaltslidlag samt vejafmærkning på kørebanearealet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, nr. 711 af 11 september
1997.

S agsfrem stilling

Anlægsarbejdet er afsluttet og der foreligger nu anlægsregnskab til
endelig godkendelse.

B evilling:
Tekst
Asfaltarbejde
Brolæggerarbejde
Afmærkning
Uforudsete udgifter

Forbrug
128. 040,00
115. 832,24
8 . 110,00

20. 787,15
272. 769,39

Bevilling
Afvigelser
96. 900,00
- 31. 140,00
164. 000. 00
48. 167,76
5. 100,00
- 3 . 010,00
14. 000,00
- 6 . 787,15
280. 000. 00
7. 230,61

M indreudgifter

Kr. 7.230.61

Ø konom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

in d stillin g :

Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor Økonomiudvalget indstiller
at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget på kr. 7.230,61
tillægges kommunens kassebeholdning.

B eslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997.
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Formandens initialer:

Sag nr. 180

Overenskomst mellem Frederikssund Kommune oq
Banestvrelsen vedrørende det 2. spor

Journal nr.

13.05.00G01/2298/97 og 13.05.00G01/3557/HRL

Indledning

Der foreligger nu endelig overenskomst mellem Frederikssund
Kommune og Banestyrelsen om nedlæggelse af jernbaneoverkørsler,
ændring af eksisterende niveaufri krydsninger mellem veje og stier og
jernbanen samt etablering og omlægning af veje og stier i forbindelse
med udbygning af jernbanestrækningen mellem Ballerup og Frederiks
sund med 2. spor m.v..

Lovgrundlag

Lov nr. 409 af 22. maj 1996 om projektering af Frederikssundbanen og
lov nr. 341 af 20. maj 1997 om udbygning af Frederikssundbanen.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 12. november 1996. Her
blev 3. udkast til overenskomst godkendt med de i notat af den 11.
oktober 1996 anførte bemærkninger. Af bemærkningerne fremgår det
at der skal rettes henvendelse til Trafikministeren og Folketingets
Trafikudvalg, med henblik på i anlægsloven at få medtaget udgifter til
etablering af støjdæmpning, at der anlægges en tunnel ved Bjergvejen
samt at anlægsloven udformes således at etablering af St. Rørbæk
Station kan gennemføres.
Med hensyn til støjbelastning af boliger er det Frederikssund Kommu
nes ønske, at Miljøstyrelsens vejledning om støjgrænser ved nyanlæg,
som har en max. døgngennemsnitsstøj på 60 dB(A) samt en maximalstøj på 90 dB(A), anvendes. I Lov om udbygning af Frederikssundba
nen er det efter aftale imellem Banestyrelsen og Miljø- og Energimini
steriet fastsat, at der gennemføres støjbeskyttelse af de boliger, som er
godkendt til lovlig helårsbeboelse før den 1. april 1984, og som efter
ibrugtagen af det 2. spor vil blive udsat for en døgngennemsnitsstøj på
63,2 dB(A) eller derover og/eller en maximalstøj på 90 dB(A).
Ovenstående medfører at i alt 13 ejendomme vil få tilbudt støjdæmpen
de facadeisolering.
I det forslag til overenskomst der nu foreligger er det indeholdt, at der
som erstatning for den offentlige jernbaneoverkørsel nr. 104 for Bjerg
vejen etableres en stiunderføring ca. 80 m sydøst for den eksisterende
overkørsel udført som en åben sporbærende betonbro. Samtidig her
med anlægges der en sti fra Bjergvejen frem til underføringen (på den
nordøstlige side af banen). På den sydvestlige side af banen tilsluttes
stiunderføringen den planlagte sti langs banen fra Snostrupvej til
Strandvangen. Banestyrelsen afholder udgifterne til betonbroen, og
Frederikssund Kommune udgifterne til stianlæggene. I notatet fra den
11. oktober 1996 er der ikke medtaget udgifter til stianlæg ved Bjergve
jen, men disse vil blive indarbejdet i kommunens investeringsoversigt.
I overenskomsten er der endelig anført, at stationsanlægget ved den
planlagte St. Rørbæk Stationsby efter nærmere aftale imellem Banesty-
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reisen og Frederikssund Kommune kan etableres på strækningen fra
banens km 37,00 til km 37,85 når behovet herfor opstår.
Til brug i forbindelse med afholdelse af ekspropriationsforretning som
skal ske ved statens kommissarius er det på et koordineringsmøde
imellem de berørte kommuner og Banestyrelsen den 27. august 1997
aftalt, at de enkelte kommuner for så vidt angår de anlægsarbejder de
selv skal forestå, inden den 15. februar 1998 skal have udarbejdet
skitseforslag for de enkelte anlægsprojekter. Det drejer sig for Frede
rikssund Kommunes vedkommende om flg. anlægsprojekter: Vejanlæg
i forbindelse med nedlæggelse af den offentlige jernbaneoverkørsel nr
96 for Snostrupvej, herunder forlægning af det eksisterende T-kryds
Snostrupvej/Dalvejen nord for banen samt stianlæg i forbindelse med
nedlæggelse af den offentlige jernbaneoverkørsel nr. 104 for Bjergve
jen.
På de øvrige anlægsarbejder som Frederikssund Kommune skal udføre
er det aftalt med Banestyrelsen, at denne sørger for skitseforslagene.
Der er primært tale om stianlægget fra Snostrupvej til Strandvangen,
som Banestyrelsen forventer at anlægge som en byggepladsvej i
forbindelse med udførelse af det 2. spor, og som kommunen så efter
endt brug overtager og udbygger til sti.
Teknisk Forvaltning har indhentet et tilbud fra Dines Jørgensen & Co.
A/S på udførelse af skitseprojekt samt overslag over anlægsudgifter.
Såvel Stenløse som Ølstykke Kommune har indgået aftale med dette
firma om skitseprojektering. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at
det vil være hensigtsmæssigt at indgå en tilsvarende aftale. Det samle
de beløb, som udgør max. kr. 132.000 excl. moms afregnes efter for
brugt tid. Herudover kommer udgifter til nødvendig opmåling af terræn
af landinspektør kalkuleret til kr. 38.000. I alt skal der søges om en
anlægsbevilling på kr. 170.000.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Der er på investeringsoversigten for 1998 afsat et rådighedsbeløb på
kr. 300.000, hvoraf der skal søges en anlægsbevilling på kr. 170.000.

På investeringsoversigten for 1998 - 2001 er der afsat flg. rådighedsbeløb:
1998

1999

2000

2001

300.000

100.000

400.000

9.600.000

Der er ikke medtaget udgifter til stianlæg ved Bjergvejen, men disse vil
blive indarbejdet i kommunens investeringsoversigt. Overslag over ud
gifterne vil blive kalkuleret i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet.

Bilag:

Overenskomst mellem Frederikssund Kommune og Banestyrelsen.
Tegningsbilag til overenskomsten.
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Indstilling:
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Forvaltningen anbefaler, at udvalget overfor Økonomiudvalget og
Byrådet indstiller,
at overenskomsten mellem Frederikssund Kommune og Banestyrelsen
om nedlæggelse af jernbaneoverkørsler, ændring af eksisterende nive
aufri krydsninger mellem veje og stier og jernbanen samt etablering og
omlægning af veje og stier i forbindelse med udbygning af jernbane
strækningen mellem Ballerup og Frederikssund med 2. spor m.v. god
kendes,
og at der ydes en anlægsbevilling til skitseprojektering udført af Dines
Jørgensen & Co. A/S samt nødvendig landinspektøropmåling, i alt kr.
170.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 1998 afsatte
rådighedsbeløb på kr. 300.000.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997'

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997

Sag nr. 181

Formandens initialer f

*

'

Budgetreyulerinu pr. 30. septem ber 1997

Journal nr.

Indledning

På grundlag af opgørelse fra de budgetansvarlige i Teknisk forvaltning
er forventet årsforbrug opgjort og der er foretaget budgetregulering i
forhold hertil.

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stilling

Anlæ g: Forvaltningen er ifærd med en nærmere gennemgang af an
lægsprojekter for 1996 og 1997. I den forbindelse er foretaget tilbage
føring af budget for 7 projekter, som ikke forventes igangsat i år eller til
næste år, svarende til en mindreindtægt kr. -1.830.900. Der er endvide
re foretaget budgetregulering for Kalvøvej, Øglekærgård og Pedersholm, svarende til salgsindtægter på kr. - 3.080.592. Der er et ikke
budgetlagt forbrug til omkostninger i forbindelse med saig af Øglekær
gård på kr. 52.439.
Samlede mindreudgifter/merindtæqter kr. -4.963.931
Jordforsyning: Regulering af forpagningsaftaler, samt
varmeregnskaber. Mindreforbrug kr. -116.000
Kom m unale bygninger: Mindreforbrug varme m.v kr. -44.000
Grønne områder: Der er en mindreudgift kr. -16.521 på kolonihaver.
Der foreslås en budgetomplacering til Parker og legepladser, hærværk
på springvand, Vikingespil, svarende til kr. 75.000, samt et tilsvarende
mindreforbrug på Kørebaner anden drift.
Forsyningsvirksom heder: Der er et mindreforbrug på Spildvandsan
læg på kr. -634.150. Der er et merforbrug på Ørnestenen, som føige af
øget affaldsmængder på kr. 335.200. På elforsyningen er der et mind
reforbrug på kr. -300.000. På vandforsyningen er der et mindreforbrug
på kr. -160.000. På varmeforsyningen foreslås budgetomplaceret kr.
1.000.000 til budget 1999, omfattende sevicekontrakt for Kraftvarme
værket. Der er et mindreforbrug på kr. 500.000 på tekniske
installationer og ledninger og brønde..
På bevillingsområde Fors nin ;svirksomheder er ialt et mindreforbrug
på kr. -2.258.950
Der er ikke budgetreguleret i relation til maskinstop på Kraftvarmevær
ket. Konsulent
oplyser i notat den 24,09,97, at der for
de første 8 måneder er rimelig overensstemmelse med budgettet. Da
driftstabet dækkes af forsikringen forudsættes, at dette driftstab svarer
til forbrug indtil maskinstop og herefter budgetforbruget.

B evilling:

Ingen
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Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Formandens initialer:

Der tilføres kassen kr. -7.399.843, hvoraf kr. 1.000.000 budgetomplaceres til budget 1999.
Af det samlede beløb til kassen udgør den skattefinansierede drift et
mindreforbrug kr. -176.962. Den brugerfinansierede drift udgør et mind
reforbrug på kr. -2.258.950. Der er et mindreforbrug/merindtægt på
anlæg kr. -4.963.931

Bilag:

Bilag V. Budgetkontrol pr. 30. september 1997

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler, at der tilføres kassen kr. -7.399.843, heraf
vedrører kr. 2.258.950^6 brugerfinansierede områder, hvoraf kr.
1.000.000 forudsættes afsat i budget 1999, som opgjort ovenfor og i
underbilag.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:

2, 9 V « f^
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Sag nr. 182

Ansøqninq om fritaqelse fo r tilslu tn in q til fjernvarm e

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 modtaget ansøg
ning fra ejendommen Kocksvej 10, der søger om fritagelse. Sagen (nr.
161) har været behandlet på udvalgets møde den 20. oktober 1997,
hvor 7 ansøgninger blev behandlet.

Lovgrundlag:

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

S agsfrem stilling:

Den modtagne ansøgning om fritagelse for tilslutning til fjernvarme er
gennemgået i forhold til varmeforsyningsloven og Byrådets beslutning
af den 13. december 1988.

Ø konom i og personale
mæ ssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen.

In d stillin g:

Forvaltningen anbefaler:
at der ikke meddeles fritagelse for tilslutningspligt til flg. ejendom, da
der er installeret et oliefyrs varmeanlæg i ejendommen som producerer
varme tii et varmluftsanlæg. Oliefyret kan uden tekniske problemer
erstattes af en fjernvarmetilslutning. Der er derfor ikke hjemmel til at
fritage ejendommen jf. varmeforsyningsloven og Byrådets beslutning af
den 13. december 1988:
Kocksvej 10.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
24. november 1997

Sag n r.J 8 3

Formandens in itia le r

Forvaltningen o rienterer
1. Udvidelse af Schæ ferhundeklubbens klubhus
J.nr. B 19/97

Bilag:

Sag behandlet på formandsmøde den 29.10.1997

2. Æ ndring af ta kst fo r vandafgift, fa sta fgift ejendomme uden
måler, 1. lejlighed.
Lovgrundlag:
Lovbekendtgørelse nr. 675 af 13. juli 1994 om afgift af ledningsført
vand.
Sagsfremstilling:
I loven er der givet et maksimum for fastsættelse af grønne afgifter til kr
5,00 pr. m3. For lejligheder uden målere kan maksimum for grønne
afgifter opgøres på basis af et vandforbrug på 170 m3, til en pris af kr
5,00/m3.
De grønne afgifter i forbindelse med fastsættelse af vandafgift for
ejendomme uden målere kan således maksimalt andrage kr. 850,00
(excl. moms).
I gældsafviklingsplanen er grønne afgifter opgjort som en forholdsmæs
sig fremskrivning til kr. 1.849,32 (excl. moms).
Da opkrævning af grønne afgifter afregnes til staten, vil en ændring af
disse ingen økonomiske konsekvenser få for Kommunen, ligesom
gældsafviklingen på vandforsyningsområdet ikke påvirkes.
De samlede vandafgifter for ejendomme uden målere er budgetteret til
ialt at udgøre kr, 59.000, svarende til 0,8% af de samlede indtægter.
Takst 98 ifølge budgetvedtagelsen kr. 5.386,65 (incl. afgift og moms)
Ny takst budget 98 kr. 4.137,50 (incl. afgift og moms).
Indstilling:
Teknisk Udvalg anmodes om, at takstændringen tages til efterretning,
idet ændringen ER foretaget af hensyn ti! udsendelse af ejendomsskat
tebiletten for 1998.
Forvaltningen HAR foretaget de nødvendige korrektioner i budget og
takstblade.

3. Eltakster 1998
På mødet i SAEINO's teknikergruppe den 21. november 1997 forven
tes det at priserne fra SK-energi på el fordelt på lavlast, højlast og
spidslast samt transmissionsafgiften vil blive meddelt. Herefter kan
forvaltningen fastsætte de endelige eltakster for 1998, herunder fore
tage de nødvendige korrektioner i gældsafviklingsplanen for elforsynin
gen. Det er oplyst at NESA har bestyrelsesmøde den 9. december
1997, hvor de nye eltakster for 1998 forventes godkendt.
Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et ekstraordinært TU-møde
den 9. december kl. 18.00 samt et ekstraordinært ØU-møde samme
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dag kl. 18.30, hvor eltakster for 1998 bliver behandlet. Herpå kan
Byrådet på det ordinære møde samme dag kl. 19.00 behandle sagen.
Fra den 1. januar 1997 til og med den 31. oktober 1997 har Frederiks
sund Elforsyning købt 97.648.000 kWh. Forudsætningen for 1997 varet
samlet køb på 115.000.000 kWh. Det samlede køb i 1997 forventes at
udgøre ca. 117,000.000 kWh.

4. A rbejdsgruppe vedrørende K ronprins Frederiks Bro
Der foreligger nu forslag til kommissorium fra Frederiksborg Amt for
“Arbejdsgruppe vedrørende Kronprins Frederiks Bro og landanlæg”
Forvaltningen orienterer herom.

5. Etablering af “ Slambank” i Frederiksborg Am t
J.nr. 06.15G01/3359/TT
Da det har vist sig, at kommunerne i Frederiksborg Amt har haft et
problem med afsætning af deres slam til landbruget, er Hørsholm
Kommune kommet med et forslag, om at kommunerne ansøger “Det
grønne sekretariat” om en medarbejder til et tværkommunalt projekt om
en slambank for kommunerne i Frederiksborg Amt. På den måde opnår
man, at slammet bliver fordelt på en fornuftig måde, så der ikke køres
urimeligt langt med slammet for afsætning på landbrugsjord og man
undgår at kommuner overbyder hinanden overfor landmændene for at
komme af med slammet.
Udgiften til projektet består af lønomkostninger og etablering af en
arbejdsplads. Den grønne pulje søges om hele beløbet.
Teknisk Forvaltning har meddelt Hørsholm Kommune, at Frederikssund
Kommune gerne vil være medafsender af ansøgningen til “Det grønne
sekretariat", under forudsætning af at kommunen ikke binder sig til
udgifter i forbindelse med projektet.

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997
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Sag nr. 185

Afgørelse om hvilke punkter der kan offentlig ¡øres

B eslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 24. november 1997:

