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Sag nr. 1
TU-møde den 21. januar 1997.
MH

Sag nr 1

Ukrudtsbekæmpelse på offentlice arealer
J.nr. 83.00P21/1972
På Teknisk Udvalgs møde den 23. april 1996, sag nr. 78, blev det besluttet, at der
ikke må anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse på veje og grønne områder.
Samtidig blev det besluttet at opfordre de øvrige udvalg, hvorunder stadions og
kommunale institutioner hører, til at standse anvendelsen af kemikalier ved ukrudts
bekæmpelse.
Teknisk Forvaltning har med brev af 30. april 1996 skrevet til de øvrige forvaltninger
med anmodning om, at denne opfordring tilgår rette vedkommende.
Socialforvaltningen har den 13. maj 1996 skrevet til de 3 ældrecentrer, og Børne- og
kulturforvaltningen har den 19. juni 1996 skrevet til samtlige skoler, klubber, daginsti
tutioner, stadion og svømmehallen.
Efter en rundspørge til samtlige er det konstateret, at stadion bruger meget lidt
Roundup samt hormoner. Ud af 4 skoler bruger 1 lidt Roundup, de 3 ældrecentrer
bruger ikke noget, og af samtlige institutioner, klubber m.m. har 1 brugt Roundup
inden for det sidste år grundet omlægning af græsplæne.
Indstilling: Til orientering.

TU's beslutning:
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Sag nr. 2
TU-møde den 21. januar 1997.
ERJ

Sag nr. 2

Etablering af ny ordning for indsamling af storskrald, haveaffald og papir-pao fra
husholdninger,
J.nr. 07.01.05G01/2501 (Ordningen)
J.nr. 07.01.05P24/2124 (Ændring af regulativ)
Ved vedtagelsen af regulativ for husholdningsaffald besluttede byrådet, at den
eksisterende ordning for indsamling af storskrald, haveaffald, aviser, papir og pap
skulle ophøre og erstattes med andre ordninger.
Byrådet har ved sin vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald fastlagt at:
•

som hovedregel skal storskrald afleveres på Ørnestenen. Storskrald kan
også afhentes hos husstande, der er enfamilieboliger med egen indkørsel via
en frivillig kommunal afhentningsordning, som man tilmelder sig mod betaling
af særligt gebyr.

•

haveaffald skal i videst muligt omfang komposteres på egen grund, grene i
mindre mængder kan afbrændes. Haveaffald kan også afhentes via en frivillig
kommunal afhentningsordning baseret på samme principper som for
storskrald.

•

aviser, papir og pap afhentes hos enfamilieboliger med egen indkørsel i
Frederikssund byområde via indsamlingsordning, der ikke er finansieret af
særskilt gebyr. Husstande udenfor Frederikssund by eller uden egen
indkørsel henvises til opstillede aviscontainere ved forskellige handelssteder
og boligblokke, eller aflevering på Ørnestenen. Ved etageboliger kan
opstillede containere/bure til pap benyttes.

Under sag nr. 202 på TU's møde den 10. december 1996 tog udvalget til efterretning
at man afventede prisforslag for de regulativfastsatte ordninger og for en
storskraldsordning der ligner den eksisterende, der kunne være grundlag for
beslutning om iværksættelse af ordningerne.
Prisforslagene er modtaget.
På baggrund af de tilbudte priser vurderes det at:
A. deltagende husstande i de frivillige afhentningsordninger vil kunne tilbydes 4
afhentninger af storskrald og 2 afhentninger af haveaffald for et samlet gebyr på
445,- kr. inkl. moms pr. år;
B. der vil kunne indsamles aviser, papir og pap 10 gange pr. år fra haveboliger i
Frederikssund by for det i budgettet afsatte beløb på 124.000,- kr. år;
C. det forventes ikke, at særligt mange husstande vil tilmelde sig de frivillige
ordninger alene på grund af prisen;
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Sag nr. 2

D. der kan etableres en obligatorisk storskraldsordning, hvor alle en- og flerfamiliehuse tilbydes afhentning 4 gange årligt af storskrald, haveaffald, aviser, papir og
pap til en pris af ca 450.000 kr. årligt. Større bebyggelser, der har fælles
opsamling af dagrenovation er ikke omfattet af ordningen
E. det i genbrugsordningen afsatte beløb til indsamling af aviser, papir og pap på
124.000 kan anvendes til ordningen, da en del af det indsamlede materiale er
aviser, papir og pap. Der skal således restfinancieres ca. 316.000, kr.
Forvaltningen foreslår, at der etableres en obligatorisk storskraldsordning, som
ovenfor beskrevet under punkt D og E og i vedlagte vejledning til ordningen. Beløbet
der skal restfinansieres til drift af ordningen søges bevilget fra renovationsfondens
formue. Alternativt skal der opkræves ca. 60,- kr./husstand pr. år i ekstra affaldsgebyr
for at ordningen kan gennemføres. I 1997 vil ekstragebyret kunne opkræves sammen
med 2. rate for ejendomsskat.
Det indstilles, at Teknisk udvalg anbefaler Byrådet at:
1. Den eksisterende storskraldsordning fortsættes i februar og marts 1997.
2. Der etableres obligatorisk storskraldsordning, hvor der også indsamles aviser,
papir, pap og haveaffald. Der indsamles 4 gange årligt. Ordningen tilstræbes
iværksat fra april 1997.
3. Regulativ for husholdningsaffald ændres, så regulativet bliver i overenstemmelse
med den foreslåede storskraldsordning. Forslag til ændring er vedlagt.
4. Ordningen finansieres i 1997 delvis af det på kontoen for genbrugsordninger af
satte beløb på 124.000,- kr. til indsamling af aviser, papir og pap i Frederiks
sund. Når resultatet af udbudet af ordningen foreligger, søges restfinansiering
dækket ved bevilling af en del af renovationsfondens formue.

Det indstilles til Teknisk Udvalg, at:
5.

Der ved udbud i indbudt licitation indhentes tilbud på storskraldsordningen.
Forvaltningens indstilling til hvilke entreprenører, der skal indbydes til licitatio
nen vil blive forelagt på mødet.

6.

Forvaltningen laver udbudsmateriale, der forelægges formanden for udvalget
til godkendelse.

Bilag: Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald
Vejledning til indsamlingsordning for storskrald, haveaffald, aviser, papir og
pap
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Sag nr. 3
TU-møde den 21. januar 1997
IHK/mh

Sag nr 3

Kloakering Strandbakken Vest/ Fjordskrænten.
J.nr. 06.01.03G01/2867
På Teknisk Udvalgs møde den 17. september 1996, sag nr. 156, blev det besluttet at
anlægsarbejdet til Strandbakken øst påbegyndes, og at projekteringen af arbejdet
Strandbakken vest påbegyndes snarest efter klar tilkendegivelse fra bygherre/udstykkerom igangsætning af arbejdet. Efterfølgende har Teknisk Forvaltning ladet
udarbejde projekt af det Rådgivende Ingeniørfirma Dines Jørgensen & CO.
Projekt:
Vi har modtaget projektet og har fundet det i overensstemmelse med de ønsker og
forudsætninger der var for projektet.
Budget:
Der er i det vedtagne budget for 1997, afsat kr. 1.742.000 på investeringsoversigten
til "Byggemodning af Fjordskrænten"
Efter detailprojekteringen er udarbejdet revideret overslag:

Anlægsarbejder Strandbakken Vest
Anlægsarbejder Strandbakken Øst
Anlægsudgiften
Rådgivningshonorar
Uforudseelige udgifter 5 % af anlægsudgiften
Anlægsudgift ialt

kr. excl. moms
1.400.000
150.000
1.550.000
88.000
77.500
1.715.500

Anlægssummen overstiger ikke den budgetterede anlægsbevilling.
Til grund for kalkulationen ligger det forbehold, at der ikke kommer krav fra
nuværende eller kommende lodsejere på arealerstatning. Der er kommet mundtlige
tilsagn om, at sådanne ikke vil fremkomme, og der er udsendt overenskomster til
underskrift på aftalerne. Anlægsarbejdet vil ikke blive påbegyndt før de formelle aftaler
er i orden.
Det viste sig ultimo december 1996, at opførelsen af bofællesskabet Bakken på
Strandbakken Øst muligvis må udsættes på ubestemt tid på grund af for store
byggeomkostninger. Dette medfører, at behovet for at forsyne bebyggelsen med
afløbsmuligheder ikke bliver aktuelt foreløbigt.
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Projektet er vist på vedlagte 2 A-3 tegninger.

Licitation
Teknisk forvaltning har udarbejdet forslag over entreprenører, som foreslås indbudt til
at deltage i licitationen på arbejdet med Strandbakken Vest.
Entreprenørliste
Sv. Aage Nilelsen
Holmsvej 19
3600 Frederikssund
Dalsgaard & Barslund
Vejenbrødvej 45
2980 Kokkedal
Alex I. Hansen
Kærvej 32
2970 Hørsholm

Vagn Sommer
Byvej 10
3310 Ølsted
Jørgen Jørgensen
Brederødvej 50
3300 Frederiksværk

Tidsplan
Licitationsdato
Opstartsdato
Afslutning

10. februar 1997
1. april 1997
6. juni 1997

Det indstilles:
• At projektet godkendes.
• At anlæggelsen af afløbsmulighed for Bofællesskabet Bakken på Strandbakken
Øst udsættes. Vurdering af behovet tages op igen, og senest ved afslutningen af
regnskabet for Strandbakken Vest/ Fjordskrænten. Kalkuleret til kr. 150.000.
• At entreprenørlisten godkendes.
• At tidsplanen godkendes.
• At sagen genoptages på Teknisk Udvalgs møde den 18. februar 1997 efter afholdt
licitation med bevillingsansøgning.

Bilag: 2 stk. A-3 tegninger visende projektet

TU's beslutning:
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Sag nr. 4
TU-møde den 21. januar 1997
IHK/mh

Sag nr 4

Lastbilparkerinq. Korshøi.
J.nr. 01.02.P15/2928
Økonomiudvalget tilbagesender efter afholdt møde den 6. januar 1997 sag om salg af
grunde på Korshøj med anmodning om, at Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
vurderer mulighederne for at indrette matr.nr. 31 a Oppe Sundby til lastbilparkerings
plads.
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget den 23. januar 1997 med en vurdering af de
plan- og miljømæssige forhold.
Forslag.
Der er udarbejdet skitseforslag til indretning af plads. Pladsen vil få et areal på ca.
4000 m2 hvoraf de ca. 2000 m2 bliver belagt med SF-sten. Parkeringsanlægget vil
blive forsynet med lysanlæg samt afskærmning med beplantning eller hegn. Ifølge
forslaget vil der minimum kunne etableres:
•

1 8 - 2 8 pladser til lastvogne og busser uden
påhænger eller sættevogn

•

14 pladser til anhænger og sættevogne med
eller uden køretøj

•

15 parkeringspladser for personbiler

Ialt 32 - 42 lastvognsparkeringspladser
Det forholdsvis lave antal parkeringspladser i forhold til arealet skyldes den
uhensigtsmæssige geometriske udformning af dette.
Der skal udarbejdes lokalplan for gennemførelse af projektet.
Økonomi/ finansiering.
Forudsætninger.
• At det er muligt at lægge et afvandingssystem for regnvand uden at etablere
pumpesystem.
• At der ikke skal etableres vaskeplads.
• At det er nødvendigt med bassin p.g.a. det store befæstede areal.
• At pladsen efter regulering skal have samme kote som eksisterende terræn.
• I anlægsudgifterne indgår henholdsvis 11 og 5 % af bruttoanlægsudgiften til
rådgivningsbistand og uforudseelige udgifter
• Prisniveau primo 1996.

Sag nr. 4

•
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Der er ikke indregnet omkostninger til støjdæmpende foranstaltninger. Støjkravene
er max. 60 dB i skel indenfor området, og max. 35 dB i skel mod boligområdet
Kornvænget. Det vil være vanskeligt at overholde disse støjgrænser.

Nettoanlægsomkostningerne er opgjort til 1.400.000 kr.
Det indstilles til Teknisk Udvalgs godkendelse at det overfor Økonomiudvalget
anbefales,
at
arealet, matr.nr.31 a Oppe Sundby ikke udlægges til parkeringsareal for
lastvogne, og
at
der ved udarbejdelse af en lokalplan for et nyt erhvervsområde ved
Pedersholm søges indarbejdet et areal til lastbilparkering.

TU's beslutning:
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Sag nr. 5
TU-møde den 21. januar 1997
BN/mh

Sag nr. 5

Vandforsyning af Sundbylillevej 48 og 50 beliggende i Slangerup Kommune
J.nr. 13.02.02005/201
Slangerup Kommune er ved at færdiggøre sin vandforsyningsplan, og er i den forbin
delse blevet opmærksom på, at ejendommene Sundbylillevej 48 og 50 ligger tæt på
Frederikssund Kommunes vandledninger i Sundbylillevej.
Slangerup Kommune anmoder derfor Frederikssund Kommune om at tage stilling til,
om de to ejendomme kan vandforsynes fra Frederikssund Kommune, og i givet fald
på hvilke betingelser.
For at forsyne de to ejendomme skal følgende ledningsarbejder udføres:
Frederikssund Kommune:
Den eksisterende hovedvandledning i Sundbylillevej forlænges med ca 50 m, og der
sættes en målerbrønd.
Dette arbejde er kalkuleret til kr. 50.000,00 ind. arbejdsløn.
Slangerup Kommune:
150 m hovedledning med to stikledninger.
Det indstilles til Teknisk Udvalgs godkendelse, at Frederikssund Kommune vil forsyne
de to ejendomme, såfremt det bliver uden udgift for Frederikssund Kommune, og på
følgende betingelser:
Frederikssund Kommune udfører selv ledningsarbejdet og afslutter med en måler
brønd ved kommunegrænsen.
Slangerup Kommune udfører selv ledningsarbejdet og tilslutninger til de to ejendom
me i Slangerup Kommune.
Afregning af vandforbrug vil ske til Slangerup Kommune til gældende dagspris.

TU's beslutning:

o
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Sag nr. 6
TU-møde den 21. januar 1997.
IHK/mh

Sag nr. 6

Kloakforsyning - Regnvandsbassin - Strandvanqen.
J.nr. 06.01.03G01/3203
Økonomiudvalget har på møde den 4. marts 1996 besluttet at tilbyde AFAV at købe
en del af matr.nr. 14 i Oppe Sundby. På nævnte areal har kloakforsyningen tidligere
påbegyndt anlæggelsen af et regnvandsbassin, der skal afvande kommende
bebyggelser på DUMEX -grunden ( matr. nr. 14 k Oppe Sundby)samt grundene bag
Pedersholm ( matr. nr. 13 a og 12 Oppe Sundby). Forvaltningen har set på konse
kvenserne af at flytte regnvandsbassinet.
Løsningsforslag
Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne for at flytte bassinet og samtidig
kunne afvande de ovennævnte områder. Der er 3 forslag.
1. At anlægge et bassin på DUMEX-grunden til opmagasinering af regnvand fra
både DUMEX-grunden og Pedersholm.
2. At anlægge et regnvandsbassin på begge områder.
3. At bibeholde det eksisterende bassin.
Forslag 1:

Vi har vurderet, at det er billigst og mest hensigtsmæssigt at arbejde
videre med forslag 1. Der er lavet nedenstående overslag, der viser, at
der skal foretages en merinvestering på kr. 462.000.
Økonomi.

Restanlægsomkostninger eksisterende bassin
Omkostninger nyt bassin på DUMEX-grunden
Merinvestering

Kr.
excl. moms
695.000
1.157.000
462.000

Forslag 2:

Forslag 2 medfører,
at
arealbehov til bassinerne vil være større,
at
der skal opføres flere installationer i bassinerne to gange, og
at
det er mere besværligt driftsmæssigt.

Forslag 3:

Alternativt kan det besluttes ikke at nedlægge det eksisterende bassin.

Der kan iøvrigt henvises til notatet, der er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller, at det eksisterende bassin bibeholdes, og at det anbe
fales Økonomiudvalget at meddele AFAV, at man ikke ønsker at frasælge arealet med
regnvandsbassinet.
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TU's beslutning:

<
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FREDERIKSSUND KOMMUNE
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Sag nr. 7
TU-mødeden21 januar 1997
HRL

Sag nr. 7

Overtagelse af vej- sti- samt røqnvandsanlæq på Åskrænten og Strandbakken I
Græse Bakkeby
J.nr. 13.06.00G01/3016
Johs. Jørgensen - Carl Bro as har, på vegne af ejerne
i brev af den 26. november 1996 anmodet om, at Frederikssund Kommune
overtager de udstykkede vej- og stianlæg på Strandbakken samt afløbsanlæggene
(regn- og spildevand) som offentlige, når anlæggene er færdige.
Nordvestsjællands Transportcenter A/S i Svinninge, har, på vegne af ejeren
i fax dateret den 8. januar 1997 anmodet om, at
Frederikssund Kommune overtager de udstykkede vej- og stianlæg på Åskrænten
som offentlige, når anlæggene er færdige.
Det har hidtil været kommunens politik, at Frederikssund Kommune i forbindelse med
private udstykninger, efter at anlægsarbejderne er færdige, har overtaget såvel vej- og
stianlæg som afløbsanlæg.
For så vidt angår spildevandsanlæggene har BY på mødet den 10. september 1996
givet teknisk forvaltnings administration tilladelse til administrativt at behandle disse
sager. Der kan henvises til kopi af behandlingsark som ligger i sagen. For såvel
Strandbakken som Åskrænten er der til ejerne fremsendt en aftale vedr. overtagelse
af spildevandsanlæggene til underskrivning. Kopier ligger i sagen.
I forbindelse med kommunens overtagelse af driften af de udstykkede vej- og sti
anlæg, afløbsanlæggene (regn- og spildevand) samt driftsudgifterne på vejbelys
ningsanlæggene skal der ske en indarbejdelse af driftsudgifterne i budgettet for 1998.
Driftsudgifterne i 1997 forventes at kunne indeholdes i indeværende års budget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Frederikssund Kommune overtager vej- og stianlæg samt regnvandsanlæg på
Strandbakken og Åskrænten på følgende vilkår:
a. overtagelsen sker uden udgift for Frederikssund Kommune,
b. at evt. nødvendige deklarationer tinglyses på ejernes foranstaltninger,
c. at anlæggene synes af Frederikssund Kommune og evt. fejl og mangler rettes
inden overtagelsen,
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d. at revideret tegnings- og dokumentationsmateriale udleveres til Frederikssund
Kommune for godkendelse inden overtagelsen. I tegnings- og dokumentations
materialet skal som minimum være indeholdt flg.:
revideret tegningsmateriale efter udførelsen (plan, tvær- og længdeprofil) på
digital form
dokumentationsmateriale i form af materialespecifikationer, herunder
komprimeringskontroller
TV-inspektion af de udførte regnvandsledninger, og
e. at Frederikssund Kommune overtager driftsudgifterne på vejbelysningsanlæggene.
Den daglige drift varetages af EFFO

TU's beslutning:

FR E D E R IK S S U N D KOMMUNE
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Sag nr. 8
TU-møde den 21. januar 1997
IJe

Sag nr. 8

Udkast til kommuneplan 1997-2009 - faoudvalqsbehandlinq
J.nr. 01.02P15/2065
2. udkast til kommuneplan 1997-2009 blev behandlet i PMU den 10. december 1996
og i Økonomiudvalget den 17. december 1996, samt forelagt Byrådet på temamødet
den 7. januar 1997.
Herefter behandles udkastet i fagudvalgene. Fagudvalgenes bemærkninger indarbej
des i det endelige forslag til ny kommuneplan, som forventes forelagt Plan- og Miljø
udvalget i april.
Teknisk Udvalg skal derfor behandle udkastet som fagudvalg.
Udkastets afsnit 4 Bybillede og friarealer, afsnit 6 Trafik, afsnit 7 Teknisk forsyning og
afsnit 9.6 Friluftsliv falder helt eller delvist ind under Teknisk Udvalgs område.
Til Teknisk Udvalgs møde vil der foreligge reviderede vej- og stikort til afsnit 6 Trafik.
Indstilling
Efter gennemgang af udkastet har forvaltningen følgende bemærkninger, som
indstilles indarbejdet:
Afsnit 6.1 Veje:
På side 25 indgår formuleringerne:
"Omkørselsvejen gennem Frederikssund Kommune forventes på sigt udbygget til fire
spor."
og
"Den fremtidige forbindelse på tværs af Roskilde Fjord skal forbedres, evt ved
etablering af en tunnel og udbygning af Omkørselsvejen til fire spor."
Der ses ikke tidligere at være taget politisk stilling til disse forslag, som ikke indgik i
den tidligere kommuneplan fra 1989, hvor Tørslev Hage-forbindelsen stadig var
aktuel.
Formuleringen i udkastet bør snarere pege på, hvilke problemer, der skal løses, end
på konkrete og endnu uafklarede løsningsforslag.
Det indstilles, at ovennævnte formuleringer drøftes og eventuelt erstattes af følgende:
"Vejforbindelsen over Roskilde Fjord skal forbedres, således at trafikafviklingen over
fjorden forbedres, samtidig med at lokaltrafikken mellem byens nordlige og sydlige del
forbedres."
Afsnit 7 Teknisk forsyning:
I afsnittene om varmeforsyning, elforsyning og vandforsyning indgår ikke en samlet
målsætning om besparelser på forbruget.
Det indstilles, at følgende indgår som en fælles målsætning:
"Det er Byrådets mål, at borgerne sparer på varme, el og vand, og at dette fremmes
ved information og rådgivning."

Sag nr. 8

Sag nr. 8

Afsnit 7.5 Affald:
Aktuelle overvejelser om slambehandlingen indgår ikke i udkastet.
Det indstilles, at følgende tilføjes:
"Der arbejdes på en løsning på slambehandlingen, hvor der sker afbrænding og
energiproduktion i stedet for udspredning på landbrugsjord.
Slam fra anlægget har en kvalitet, der på nuværende tidspunkt muliggør udspredning
på landbrugsareal. De nyeste krav gældende fra år 2000 om indholdet af miljøfrem
mede stoffer i spildevandsslam vil dog give problemer, da indholdet af disse på nogle
af analyserne er nær de kommende grænseværdier.
Da der i 1995 og 1996 har været tvivl om landmændene fortsat ville modtage
spildevandsslam, har Frederikssund Kommune tilsluttet sig et fælleskommunalt
samarbejde, der undersøger mulighederne for tørring og/eller forbrænding af
spildevandsslam. Såfremt der vedtages etableret et fælles anlæg for tørring og/eller
forbrænding skal opførelsen ske inden 1999 for at undgå et lovkrav om etablering af
opbevaringskapasitet til 9 måneders slamproduktion i forbindelse med udbringning af
spildevandsslam på landbrugsarealer."

TU's beslutning:

FR E D E R IK S S U N D KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 9
TU-møde den 21. januar 1997

Sag nr. 9

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

1.

HNG - Repræsentantskabsmøder 1997
J.nr. 13.11.10G01/2978
HNG oplyser at bestyrelsen har besluttet at de ordinære repræsentantskabs
møder i 1997 afholdes:
Fredag den 2. maj 1997
Fredag den 31. oktober 1997.
Samtidig har HNG til orientering vedlagt det skriftlige materiale der lå til grund
for formandens beretning på mødet den 1. november 1996.

2.

Trafiksikkerhedskampagne.
J.nr. 05.13.G01/1324
Kommunen har tilsluttet sig en Trafiksikkerhedskampagne med navnet "10=44"
Der bliver opsat plakater på 11 vejstrækninger i kommunen. Kampagnen
starter den 21. april og afsluttes den 8. juni 1997.

FREDERIKSSUND
teknisk udvalg

kommune

Sag nr. 10

TU-møde den 21 januar 1997

Sag nr. 10
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