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1. Udvalasdaasordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 27. februar
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Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26. februar
Økonomiudvalget - den 12. marts
Byrådet tager på møde den 20. marts 2002 til efterretning.
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2. Overførsel af rammebevilling fra 2001 til 2002
J. nr. 00.01S06
Økonomisk forvaltning har på baggrund af regnskabsrapport pr. 25. februar 2002
opgjort" rammeoverførsler" fra 2001 til 2002.
Overførslerne fordeler sig således:
Konto
Konto
Konto
Konto
Konto

0 Bolig- og miljøforanstaltninger
0 Beredskab
2 Vejvæsen
3 Undervisning/kultur
5 Social- og sundhed
Råd og nævn
39.700 kr.
APV-midler
259.700 kr.
Administration
- 145.500 kr.

I alt

141.600
289.400
468.300
378.800
1.481.900

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

153.900 kr.
2.913.900 kr.

Specificerede bilag ligger i sagen.
Samlet rammeopgørelse udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Der søges om en tillægsbevilling på den samlede overførsel på
kr. 2.913.900.
Herudover ansøger: Lederen af børne- og ungerådgivningen, i mail af den 26/10 2001,
om at få overførselsadgang på kontiene minus løn vedrørende skolepsykolog på
nettorestbeløbet kr. 44.500.
Løn- og personalekontoret ansøger om rammeoverførsel på lønpuljer fra 2001 og
fremover.
Restbeløbet fra 2001 er på kr. 220.500 og skal bruges i forbindelse med aftalen om ny
løn i 2002.
Folkeoplysningsudvalget ansøger i brev af den 28/2-2002 om overførselsadgang på
restbeløbet kr. 25.700 samt at der er rammeoverførsel fremover.
Økonomiudvalget anbefaler på sit møde den 12. marts 2002 en tillægsbevilling på
den samlede overførsel på kr. 2.913.900.
De tre ansøgninger om rammeoverførselsadgang anbefales, hvorefter den samlede
rammeoverførsel bliver kr. 3.204.600.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 økonomiudvalgets indstilling.
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3. Investeringsplan 2001 og 2002
J. nr. 00.01Ø02
Teknisk og økonomisk forvaltning fremsender forslag til revideret investeringsplan
2002 med overførsler fra 2001 til 2002 med i alt netto kr. 11.179.000.
Samtidig fremsendes endelig investeringsplan for 2001 til godkendelse, idet der herved
gives en tillægsbevilling til merforbruget på ombygning af Skibbyssen på kr. 130.000.
Tillægsbevillingen kan enten finansieres af kassebeholdningen eller af Skibbyssens
rammeoverførsel fra 2001.
Opgørelse over anlægsudgifterne på ombygning af Skibbyssen udarbejdet af teknisk
forvaltning vedlægges.
Bilag udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Økonomiudvalget anbefaler på sit møde den 12. marts 2002 investeringsplan 2001
til godkendelse, idet der gives en tillægsbevilling til merforbruget på ombygning af
Skibbyssen kr. 130.000.
Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Forslag til revideret investeringsplan 2002 med overførsler fra 2001 til 2002 i alt netto
kr. 11.179.000 anbefales.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 økonomiudvalgets indstilling.

4. Revisionsberetning nr. 129
J. nr. BK 00.01K01
Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 129 - revisionsbesøg i 2001.
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Beretningen udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 revisionsberetningen til
godkendelse.
Sideløbende fremsendes beretningen til skole-, social- og sundhedsudvalget.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 økonomiudvalgets indstilling.

5. Vurdering af tilbud på renovation
J. nr. 07.01.05Ø22/VEGA/AKH
Skibby kommune har anmodet om tilbud på indsamling og transport af papir til
genanvendelse og restaffald i henhold til EU-direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 med
senere ændringer. Tilbudene er indkommet på opfordring fra Skibby Kommune uden
forudgående prækvalifikation som beskrevet i VEGA-notat af 14. november 2001. Tre
transportører benyttede sig af muligheden for at afgive tilbud.
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Skibby kommune ønskede at kunne vælge mellem de indkomne tilbud ud fra en
vurdering i henhold til en række kriterier og vægtninger, som er anført i
udbudsmaterialet.
Administrationen har vurderet de indkomne tilbud og tildelt dem point i henhold til
disse tildelingskriterier. Dette er nærmere beskrevet i notat dateret 15. februar 2002,
pkt. 3.1 og 3.4
Med de nuværende enhedspriser (i den gældende kontrakt med RenoFlex-gruppen
A/S) og det antal enheder, der er benyttet i tilbudslisten til beregning af den samlede
tilbudssum, andrager kommunens årlige udgifter til ordningen ca. kr. 2.330.000, så
ved overdragelse af den nye entreprise opnår kommunen en årlig besparelse på ca.
300.000 kr..
Ras P. Rasmussen fra VEGA deltog i behandlingen af sagen i udvalget.
Notat om udbud (14.11.2001) samt Notat vedrørende vurdering af tilbud på renovation
(15.02.2002) udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Miljø- og teknikudvalaet anbefaler på møde den 27. februar 2002 på baggrund af
evalueringen af transportørerne ud fra de opstillede kriterier , at firmaet med højeste
samlede pointtal antages.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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6. Skitseforslaa som baggrund for udarbejdelse af lokalplan for 4-bo Skibby
by, Skibby
J.nr. 01.02.00P20/JLI
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 28. november 2001 principielt at
godkende en bebyggelsesplan udarbejdet af Skibby Almennyttige Boligselskab som
grundlag for udarbejdelse af lokalplan for 4-bo Skibby by, Skibby med følgende
bemærkninger:
• Der skal tages hensyn til trafikstøj fra Skuldelevvej, hvor afstand fra vejmidte til
bebyggelse efter kommunens vurdering er min. 15 m.
• Der skal tages højde for etablering af nyt vejprofil for Skuldelevvej med fortov.
Efterfølgende har boligselskabet fremsendt et revideret forslag til fremtidig
bebyggelsesplan for boligområdet på matr. nr. 4-bo Skibby by, Skibby.
Bilag:
MTU's behandling den 28. november 2001
Revideret bebyggelsesplan
Miljø- og teknikudvalget godkender på møde den 27. februar 2002, at den
reviderede plan med 20 parcelhusgrunde, 20 seniorboliger og 60 almene boliger i tæt
lav bebyggelse kan lægges til grund for den lokalplan, som boligselskabet udarbejder.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Udvalget ønsker, at der under afsnittet "Forudsætninger" noteres, at de 60 almene
boliger og de 20 seniorboliger opføres som ældre- og handicapvenlige.
Hans Henning Bjørnsen indtager særstandpunkt, idet han ønsker en anden vægtning af
forholdet mellem almene og private boliger.
Niels Jørgen Pedersen var fraværende ved mødet.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 økonomiudvalgets indstilling.
Hans Henning Bjørnsen, Kristian Moberg og Jens Brogaard Jensen indtager
særstandpunkt, idet de ønsker en anden vægtning af forholdet mellem almene og
private boliger.
Flemming Due var fraværende.

7. Forslag til lokalplan 84 for ejendomme beliggende Hovedgaden 1C
J. nr. 01.02.05P16/JLI
Ejeren af ejendommen Hovedgaden 1C har ladet udarbejde en lokalplan, der udlægger
ejendommen til boligformål, samt overfører den til byzone.
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Planen rummer i alt 36 nye boliger fordelt på 4 parcelhusgrunde og 4 storparceller med
hver 8 mindre boliger opført som dobbelthuse.
Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2000, rammeområde B21, som udlægger
området til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40.
Det fremgår, at der i lokalplanen skal tages højde for at bebyggelsen placeres på en
sådan måde, at eventuelle genevirkninger fra erhvervsområderne undgås, samt at
bebyggelsen ikke påføres en støjbelastning på over 55 dbA fra knallertbanen nord
herfor.
Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres ejendommen til byzone.
Ejendommen er ligeledes omfattet af Spildevandsplan 2001, således at bebyggelsen
skal tilsluttes den offentlige kloak.
Bilag:
Forslag til lokalplan 84
Kortbilag 1 og 2 til lokalplanforslaget
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 27. februar 2002, at
lokalplanforslaget fremlægges til offentlig debat i perioden 2. april til 28. maj 2002.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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8. "Jernhøjvænge", overtagelse af udstykkerens veje (med udstyr) som
offentlige veje efter udstykning
J. nr. 05.02.20P21/NCN
Forvaltningen har fra ejeren af matr.nr. 3-aq Skibby by, Skibby modtaget en
forespørgsel om, hvorvidt kommunen er indstillet på at overtage de i udstykningen
værende veje som offentlige samt overtage vejbelysningen, når byggeriet og
udstykningen af byggegrundene er tilendebragt.
Ejeren oplyser, at han påregner at opføre 16 dobbelthuse (32 ejerlejligheder) samt at
udstykke 4 parcelhusgrunde på området, men der foreligger ikke noget egentligt
projekt for hverken boliger eller veje. Det fremgår endvidere af henvendelsen, "at veje
og vejbelysning vil blive udført efter kommunens forskrifter".
I forbindelse med udarbejdelse af vedtægter for ejerforeningen, salgsmateriale m.v.
anmoder ejeren om en "endelig stillingtagen" fra kommunens side.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 27. februar 2002, at belysning og
vej optages som offentlig vej. Anlægget skal udføres efter forvaltningens anvisninger.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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9. Fastsættelse af maksimumarænse for formue i forbindelse med
beboerindskud
J. nr. SSSF 16.23.00
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen ansøger om fastsættelse af en
maksimumgrænse for formue på eksempelvis kr. 50.000,00 i forbindelse med bevilling
om beboerindskudslån.
Proceduren i dag er den, at der ved modtagelse af ansøgningsskema for
beboerindskudslån blot konstateres, hvad den skattepligtige indkomst er på årsbasis,
og indtægtsgrænsen for at kunne være berettiget til at modtage beboerindskudslån er
kr. 164.200,00, og om der eventuelt er et igangværende lån til tidligere bolig, som
skal indfries, før nyt lån kan etableres.
Umiddelbart bliver der ikke forespurgt til, om pågældende ansøger har formue, som
f.eks. i boligstøtteskemaet, hvori der skal underskrives, om der er formue på under kr.
100.000,00, eller om man har formue over kr. 100.000,00.
Der er altid en del udgifter i forbindelse med flytning til ny bolig, men det kunne syntes
rimeligt, at ansøger bliver forespurgt, om de har formue indtil kr. 50.000,00, som er
indestående i bank.
Såfremt der er en formue på indtil kr. 50.000,00, burde det være således, at
beboerindskuddet kan betales af egen lomme som f.eks. kan være på kr. 10.800,00
eller kr. 18.000,00, hvorefter der stadig er penge tilovers til flytteudgifter. Hvis
beboerindskudslånet er over kr. 20.000,00 og maksimumgrænsen er nået eller
derover, forelægges sagen for skole-, social og sundhedsudvalget til afgørelse.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. februar 2002,
at maksimumgrænsen for formue sættes til kr. 50.000,-, samt at hvis
beboerindskudslånet er over kr. 20.000,- og maksimumgrænsen er nået eller derover,
forelægges sagen til skole-, social- og sundhedsudvalget til afgørelse.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 skole-, social- og
sundhedsvalgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

10. Plan for pleie-omsorasindsatsen. jf. Lov om social service § 110
J. nr. SSSF 16.08.00
Sundhedsafdelingen fremsender forslag til pleje-omsorgsplaner samt vejledning til
brug af planerne. Planerne dækker beboere i plejehjem og lignende boenheder, der
modtager kommunale serviceydelser. Planen skal indeholde oplysninger om vaner,
spisetider, måltidets sammensætning, rutiner ved sengetid m.v., aktiviteter, træning
m.v.
Planen skal være fremadrettet og skal justeres løbende.
Sagen har været til udtalelse i Ældre- og handicaprådet.
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Kopi af forslag til plan samt udtalelse fra Ældre- og handicaprådet er udsendt sammen
med økonomiudvalgets dagsorden.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26.
februar 2002 forslaget med Ældre- og handicaprådets bemærkninger.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 skole-, social- og
sundhedsvalgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

11. Forslag til fællespolitik for samarbejdet med pårørende til sindslidende
J. nr. SSSF 16.00.01
Frederiksborg Amts social- og psykiatriforvaltning har udsendt høringsforslag til en
fællespolitik for samarbejdet med pårørende til sindslidende med høringsfrist 15. marts
2002.
Administrationen har d. 13/3 fået udsat høringsfristdatoen til den 21. marts 2002.
Den overordnede pårørendepolitik dækker det samlede psykiatriområde og omfatter en
overordnet strategi og målsætning. Hensigten er, at der med udgangspunkt i disse
overordnede visioner, udarbejdes en detaljeret og handleorienteret politik i hver af de
enkelte indsatsområder. En politik, der er målrettet såvel den enkelte enheds opgaver
som koordineringen af tilgrænsende indsatsområder, forventes formuleret i løbet af
2002.
Formålet med politikken for samarbejdet med de pårørende er:
• Samarbejde med pårørende
• Styrkelse af den sindslidendes netværk
• Inddragelse af de pårørendes kendskab til den sindslidende i tilrettelæggelsen af
indsatsen.
• Rådgivning/vejledning i forhold til den enkelte pårørendes særlige behov
• Aktiv styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer og indsatsområder for at
sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats
• Understøttelse af den pårørende gennem information om psykisk sygdom og
følgevirkninger samt om behandlingstilbud
Forslaget har været sendt til høring i Psykiatrisk Sygehus hoved-samarbejdsudvalg, de
kommunale psykiatrikoordinatorer og SIND's amtskreds.
Kopi af forslag til svar til amtet udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 26. februar 2002
forslaget.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

12. Forhøjelse af tvangsdagbøder ved ulovlig sommerhusbeboelse
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J. nr. FR 01.07.04K08
På møde den 20/1-1999 godkendte byrådet, at taksten for tvangsdagbøder for ikke
rettidigt at have efterkommet flyttepåbud i forbindelse med ulovlig
sommerhusbeboelse blev fastsat til 300 kr. pr. dag pr. husstand.
Ved en fejl blev det ved indstillingen oplyst, at det anbefalede dagbødeniveau i
lovbemærkningerne var 300 kr. pr. dag pr. husstand, at tvangsbøderne kun
undtagelsesvis burde fastsættes til mindre end 150 kr. om dagen, og at de samlede
dagbøder ikke måtte overstige 25.000 kr. pr. husstand.
I lovbemærkningerne hedder det imidlertid: "Efterkommes et flyttepåbud ikke rettidigt,
skal kommunalbestyrelsen endvidere efter planlovens § 51 a, stk. 5, pålægge
sommerhusbeboeren daglige tvangsbøder. Tvangsbøderne fastsættes som
udgangspunkt ud fra et niveau på 300 kr. om dagen, under hensyntagen til den
pågældende sommerhusbeboers økonomiske situation. Tvangsbøderne bør kun
undtagelsesvis fastsættes til mindre end 150 kr. om dagen. Beløbene reguleres efter
nettoprisindekset."
Der tales altså ikke om husstand, men om hver enkelt sommerhusbeboer, og det
omtalte maksimum på 25.000 kr. pr. husstand vedrører ikke tvangsdagbøderne, men
bøde efter politianmeldelse for ikke at have efterkommet flyttepåbudet rettidigt.
Tvangsdagbøder på 300 kr. pr. husstand giver også en skævvridning, idet en husstand
på 2 voksne eller flere ikke kommer til at betale mere end en husstand på 1 person.
Det indstilles derfor, at kommunen fremover ændrer tvangsdagbøderne til 300 kr. pr.
person (på 18 år og derover) uden maksimumbegrænsning. Beløbet skal dog
reguleres efter nettoprisindekset som anført i lovbemærkningerne.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 administrationens
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 administationens indstilling.
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13. Vedtægter for Erhvervssamarbejdet for Frederikssund, Jægerspris og
Skibby kommuner
J. nr. BK
I forbindelse med vedtagelse af budget 2002 afsatte byrådet kr. 150.000 for hvert af
årene 2002, 2003 og 2004 som tilskud til erhvervssamarbejdet mellem Frederikssund,
Jægerspris og Skibby kommuner og ansættelse af fælles erhvervskoordinator.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter for erhvervssamarbejdet, og forslaget er
godkendt i Erhvervsudvalget. Forslaget er efterfølgende udsendt til godkendelse i de
tre kommuner.
Forslaget har været gennemgået administrativt i de tre kommuner.
Borgmesteren og kommunaldirektøren anbefaler at forslaget godkendes, i det der dog i
relation til § 7 gøres opmærksom på at Skibby kommunes andel ikke må overstige de
budgetafsatte beløb.
Forslag til vedtægter udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 borgmesterens og
kommunaldirektørens indstilling.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 borgmesterens og
kommunaldirektørens indstilling.

14. Fortsættelse af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på Marbækskolen
J. nr. LP 81.00.00
Byrådet godkendte i mødet den 19. december 2001 en indstilling om, at det fortsatte
arbejde med arbejdsmiljøet på Marbækskolen skulle afvente besættelse af stillingen
som skoleinspektør.
Stillingen som skoleinspektør har været opslået, men et enigt ansættelsesudvalg
indstillede, at besættelse af stillingen skulle udsættes, idet stillingen evt. skulle
genopslås.
Administrationen og den konstituerede skoleinspektør foreslår, at projektet med
arbejdsmiljøet på Marbækskolen genoptages snarest muligt, og at det således ikke
afventer besættelse af stillingen som skoleinspektør.
En imødekommelse af forslaget vil indebære en tillægsbevilling på kr. 26.000 til konto
651 01 355 07 samt evt. en mindre overskridelse af fastlønskontoen, hvilket fremgår
af indstillingsbilag udsendt sammen med økonomiudvalgets dagsorden.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12. marts 2002 indstillingen.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 indstillingen.

15. Skolebestyrelsesvalg ved kommunens tre skoler
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J. nr. BK 00.01A10
Til efterretning
Der har været afholdt møder på henholdsvis Marbækskolen, Skuldelev
skole og Ferslev skole I forbindelse med opstilling af kandidater til
skolebestyrelsesvalg.
Der er kun indkommet én liste på hver skole, hvorfor der ikke skal
afholdes egentligt valg.
Bestyrelsen består på hver af de 3 skoler af syv medlemmer.
Herefter er følgende valgt
På Marbækskolen:
Henrik Damsgaard, Egernvej 2
Per Mathiesen, Oldvejen 9
Susanne Pihl, Sikavej 15
Anne
Marie Andersen, Hammer Bakke 6
Inge Geertsen, Dådyrvej 59
Ghita Hjorth Andersen, Lindegårdsvej 6
Britt Stenkvist, Bystrædet 3 B

På Skuldelev skole:
Carsten Larsen, Vestergade 38
Tommy Pedersen, Bredvigvej 16
Poul Erik Pedersen, Egevej 11
Conni Pedersen, Torpevej 17
Gitte B. Pedersen, Koholmmosen 18
Hanne Lundgreen, Vangevej 7
Niels Pedersen, Østergade 22

På Ferslev skole:
Winnie Møgelvang, Bygaden 12
Helene Rasmussen, Nakkedamsvej 88
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Dorthe Themsen, Pilehaven 6
Marianne V. Hedegaard, Strudhøj 1
Ida Ellegaard Sørensen, Bygaden 7
Linda H. Jensen, Kirkegade 2
Grete Pedersen, Fagerholtvej 14

Desuden er udpeget et antal suppleanter på hver liste.
Byrådet tager på møde den 20. marts 2002 orienteringen til efterretning.
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16. Medlemmer til fælles lokalradionævn
J. nr. BK 20.05.00A16
Jægerspris og Skibby kommune har fælles lokalradionævn. Kommunerne er på skift
sekretariat i en byrådsperiode, og det er i indeværende Jægerspris kommune, der er
sekretariat.
Der er nu indkommet ønsker om at oprette lokalradiovirksomhed, hvorfor Jægerspris
kommune den 27. februar 2002 indkaldte de stedlige foreninger og organisationer i de
to kommuner til møde med det formål at udpege medlemmer til nævnet.
Der kom ingen til dette møde.
Nævnet består af i alt 11 medlemmer, hvoraf de 4 allerede er udpeget af de to
respektive byråd på det konstituerende møde.
I Skibby kommune blev udpeget Eric Munch med Preben Lansø som suppleant og Jens
Brogaard Jensen med Kristian Moberg som suppleant.
Byrådene i Jægerspris og Skibby må derfor nu udpege de øvrige 7 medlemmer, fordelt
med 4 i Jægerspris kommune og 3 i Skibby kommune.
Der skal også udpeges 3 suppleanter.
Byrådet udpeger på møde den 20. marts 2002
1. Orla Hansen
2. Michael Stenkvist
3. Flemming Due
og som suppleanter
1. Ib Hansen
2. Louis Sejer Jensen
3. Hanne Kyvsgaard.
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17. Medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen for perioden 1. april 2002 til 31.
marts 2006
J. nr. SSSF 00.01A15
Til efterretning
Ungdomsskolebestyrelsen består af 7 medlemmer.
Byrådet udpegede på det konstituerende møde Berit Bak og Flemming Christiansen.
Der har været en del problemer med at få indstillinger fra de faglige organisationer,
men LO
har møde den 19. marts 2002, hvor de vil udpege 1 repræsentant.
DA er i skrivende stund ved at undersøge, hvorvidt de har en repræsentant. Navnene
forventes at foreligge til byrådets møde.
Der afholdes møde i skolebestyrelserne den 14. marts 2002, hvor der skal udpeges en
repræsentant. Navnet på repræsentanten vil ligeledes foreligge til byrådets møde.
Medarbejdere og elever udpeger selv hver deres repræsentant hvert år.
Byrådet tager på møde den 20. marts 2002 til efterretning, at navnene på
medlemmer udpeget af LO og DA endnu ikke foreligger.
Samtidig tages til efterretning, at skolebestyrelserne på møde den 14. marts har
udpeget Carsten Larsen, Vestergade 38, Skuldelev som deres repræsentant.
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18. Kloakering af lokalplan 82
J. nr. 06.01.03P20/SK
Den 18. april 2001 vedtog Byrådet lokalplan nr. 82 for et område til opførelse af 2
parcelhuse ved Skuldelevvej l Skibby.
I forbindelse med byggemodningen af området skal kloakforsyningen fremføre regnog spildevandsstik frem til grundgrænsen for de to parcelhusgrunde.
Ifølge kommunens spildevandsplan "Spildevandsplan 2001 - 2006" skal
naboejendommen Skuldelevvej 39 også tilsluttes den offentlige kloak, hvorfor der
fremføres spildevandskloak til denne ejendom ved samme lejlighed.
Det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen, Hillerød har udarbejdet et kloakprojekt
for fremføring af kloak til de 3 ejendomme. Der føres både regn- og
spildevandskloakker frem til de 2 ejendomme i lokalplanen, men der føres kun
spildevandskloak frem til Skuldelevvej 39, som selv bortskaffer regnvandet ved
nedsivning på egen grund. Ovennævnte er aftalt med ejerne.
Ingeniørfirmaet Dines Jørgensen har i et brev af den 22.01.2002 beskrevet projektet
og udarbejdet et overslag for entreprenørudgifterne. Brevet er vedlagt som bilag.
Samlede forventede omkostninger ekskl. moms:
kr.

530.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50.000
50.000
10.000
10.000
650.000

2 x kr. 34.435

kr.

68.870

1 x kr. 20.661

kr.

20.661

kr.

89.531

Entreprenørudgifter, se Dines Jørgensens overslag af den
22.01.2002
Øvrige forventede omkostninger:
Honorar til ingeniør, projekt og tilsyn
Honorar til landinspektør, opmåling, møder, eventuelle afgifter
Erstatninger m.v
Genplantning og græssåning
I alt

Samlede forventede indtægter ekskl. moms:
Tilslutningsbidrag fra de 2 ejendomme i
lokalplan 82:
Tilslutningsbidrag fra Skuldelevvej 39:
I alt

I "Spildevandsplan 2001 - 2006" er der i investeringsplanen angivet, at den forventede
udgift ville andrage kr. 200.000,-.
Med baggrund i "Spildevandsplan 2001 - 2006" er der i alt afsat kr. 4,0 mill. i budget
2002 til div. kloakarbejder.
Ifølge Skibby Kommunes "Retningslinier for indhentning af tilbud på bygge og
anlægsopgaver" skal der for entrepriser mellem kr. 250.000,- og kr. 1.000.000,afholdes en indbudt licitation med mindst 3 deltagere, hvoraf én skal være udenbys.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 27. februar 2002, at der gives
anlægsbevilling på kr. 650.000,- til fremføring af kloak til de 2 ejendomme i lokalplan
82 og til Skuldelevvej 39, og at beløbet frigives fra det i budget 2002 afsatte beløb
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(kr. 4,0 mill.).
at indtægterne på kr. 89.531,- indsættes på kloakforsyningens konto for
tilslutningsbidrag (140.00.900-05).
at der afholdes en indbudt licitation med 3 deltagere.
2 deltagere fra kommunen og 1 deltager, som ikke er bosiddende i kommunen.
at forvaltningen bemyndiges til at vælge en entreprenør blandt de 3 indkomne
tilbud.
Økonomiudvalget tilbagesender på møde den 12. marts 2002 sagen til uddybende
undersøgelse i miljø- og teknikudvalget, her tænkes specielt på samtidig kloakering af
omliggende ejendomme.

Efterfølgende har teknisk forvaltning udarbejdet notat af 13. marts med uddybende
oplysninger, hvorfor punktet er optaget på dagsordenen.
Byrådet godkender på møde den 20. marts 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

