JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
18.04.91

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

/Zfo
torsdag, den 18. april 1991

DELTAGERE:

udvalgsværelse II

Peter Hartamnn
formand
Jan Ohlsson
næstformand

Jens Chr. Børresen
Carl Bro A/S deltager.

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 371

til

371

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr.

371 AFFALDSPLANLÆGNING

Dato
18.04.91

Side
o

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
18.04.91

Side
3

Pkt.nr: 371
Journalnr.... : 07.00.00P00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2839

Sagsid/lbnr. 2044

Fdm. init.

AFFALDSPLANLÆGNING.

økonomi:
Sagsfremstilling:

På mødet med Carl Bro A/S den 5. marts 1991 blev aftalt, at
firmaet indkaldes til et ekstraordinært møde med Miljøudval
get. Dette møde kan evt. afholdes den 15. april 1991.
Forvaltningens bemærkninger til udkastet til affaldsplan vil
blive fremsendt til Carl Bro A/S. Nyt udkast vil kunne fore
ligge i efter påske, uge 14 eller 15.
I forbindelse med affaldsplanlægningen har Carl Bro A/S frem
sendt en oversigt vedr. sagsøkonomien. Heraf fremgår, at det
forventede merforbrug i forhold til aftalt honorarramme er
på ca. 63% svarende til kr. ca. 56.000.
Carl Bro A/S har udtrykt ønske om at mulighederne for en del
vis dækning af dette merforbrug diskuteres. Man foreslår selv
en extra honorering på kr. 22.350, svarende til 25% af aftalt
beløb.
Miljøafdelingens bemærkninger:

En imødekommelse af firmaets ønske om extrahonorering må forud
sætte at der er indtruffet omstændigheder, der har ændret op
gavens karakter eller at der kan peges på forhold der ikke kunne
forudsættes på aftaletidspunktet. Disse forhold skal dokumen
teres. Den indgåede skrivelse er ikke tilstrækkelig.
Endvidere må et extrahonorar afvente opgavens færdiggørelse.
Forudsat et tilfredstillende resulatat, kan miljøafdelingen an
befale, at udvalget drøfter muligheden for, at firmaet nu
orienteres om ,at man senere kan fremsende extraregning på maks.
10% af oprindeligt honorar, dvs. kr. 8.940.
Indstilling;

1) Udvalget fastlægger mødedato for en gennemgang af affalds
planen.
2) Udvalget tager stilling til om Carl Bro7s anmodning om
extrahonorar kan imødekommes.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.03.91 , nr. 360.

Møde med Carl Bro A/S afholdes tirsdag 18/4-91 kl. 12.30.
På mødet hvor firmaet gennemgår affaldsplanen, får fimaet lejlig
hed til at fremsætte ønsker om ekstra honorar.
Beslutning:
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