FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 14. marts 1995 kl. 13.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 13.00
Mødet hævet:

Fraværende:
løvrigt deltog:
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Teknisk udvalgs møde den 14. marts 1995

Indholdsfortegnelse

SAGER OM AFFALD
Sag nr. 48 - LBS/kk - J.nr. 07.01.05
Renovation - Ændringer i henhold til affaldsplan
Sag nr. 49 -LBS/mh - J.nr. 07.04G01/1894/95
AFAV l/S - Bestyrelsesmøde

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER
Sag nr. 50 - LBS/kk - J.nr. 09.19.G01/1180
Strandparken - "Blå Flag"
Sag nr. 51 - LBS/kk - J.nr. 05.01 .G01/2222
Skyllebakke Havn - Adgangsforhold til Færgevej
Sag nr. 52 - LBS/kk - J.nr. 05.01.08G01
Fortovsbelægninger - Istandsættelsesarbejder
Sag nr. 53 - LBS/kk - J.nr. 05.01.G01
Græse Strandvej sti - Anlægsbevilling
Sag nr. 54 - LBS/kk - J.nr. 06.01.25.G01/2324
Kloakforsyningen - Ledningsrenovering

ALMENE SAGER
Sag nr. 55 - LBS/mh - J.nr. 00.01A14
Markvandring 1995 - Fastsættelse af dato
Sag nr. 56 - LBS/mh - J.nr. 00.01A14
Besigtigelsestur
Sag nr. 57
Sager afgjort af formand og forvaltning
Sag nr. 58
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
Sag nr. 59
Eventuel

Sag nr. 48
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr.48

Renovation - ændringer i henhold til affaldsplanen.
J.nr. 07.01.05.
På teknisk udvalgsmøde den 13. december 1994 blev orienteret om en række af de
opgaver som realicering af affaldsplanen medførte.
I fortsættelse heraf forelægges notat af 3. marts 1995 med principskitse for dele af
fremtidige renovationsoreninger, samt en generel redegørelse om gebyrer.
Notatet vil blive gennemgået på mødet og der vil blive redegjort for ændringer i forhold
til AFAV's fællesregulativ.
Bilag: notat af 3. marts 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 49
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/mh

Sag nr. 49

AFAV l/S - Bestyrelsesmøde
J.nr. 07.04G01/1894/95
Der forelægges referat med bilag fra bestyrelsesmøde på AFAV l/S den 3. februar
1995.
Det forvaltes, at kommunens repræsentant orienterer fra mødet.
Indstilling: Henstilles
Bilag: Referat med bilag fra bestyrelsesmøde

TU's beslutning:

Sag nr. 50
TU-møden 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr 50

Strandparken - "Blå flag"
J. nr. 09.19. G01/1180
Der forelægges notat af 12. februar 1995 om forhold som er en forudsætning for at
"blåt flag" kan hejses på strandparken i badesæsonen 1995.
Som det fremgår af notatet skal der investeres ca. 20.000,- kr til redningspost,
flagstang og driftudgift til friluftsrådet.
Der er ikke i budget for 1995 indregnet nævnte udgift.
Det indtilles: at notat godkendes og at ansøgning om "Blå flag" i 1995 fremsendes til
Friluftrådet, samt at udgiften søges afholdt over driftbudget 1995 efter nærmere aftale
med Kulturforvaltningen.

Billag. notat af 12. februar 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 51
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr 51

Skvllebakke Havn - adgangsforhold til Færqevei
J.nr. 05.01.G01/2222

På udvalgets møde den 24. januar 1995 blev projekt for planlagt venstresvingsbane
som på Færgevej drøftet, ligesom tidligere beslutning om at påligne grundejerne
samtlige udgifter.
Det vedtages at der optages forhandling med Højgård og Schultz med henblik på en
udgiftfordeling.
Anlægsudgiften er anslået til kr. 350.000,- excl. moms hvoraf uforudseelige udgifter,
projektering og tilsyn er indregnet med kr. 70.000,-.
Forholdene er drøftet med Højgård og Schultz den 6. februar 1995 med henblik på
ligelig fordeling af udgiften. Med brev af 16. februar 1995 foreslår Højgård og Schultz
at de indbetaler et fast beløb på kr. 100.000,- excl. moms til dækning af deres andel.
Højgård og Schultz er kontaktet påny med henblik på aftale om ligelig fordeling af
udgiften på nævnte 350.000,- kr. alternativt havdelen af anlægsudgiften
excl.omkostninger.
Det forventes at resultatet heraf fremlægges på mødet.

Indstilling: Henstilles

TU's beslutning:
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Sag nr. 52
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr. 52

Fortovsbelæqninqer - istandsættelsesarbejder,
J. nr. 05.01.08G01
På investeringsoversigt for 1995 er afsat kr. 300.000,- til nye belægninger på fortove.
Det foreslås at det tidligere udsatte istandsættelsesarbejde på Bøgealle's sydlige
side udføres, samt at fortov og helleanlæg ved Frederikkssund kirke og
Falkenborgskolen istandsættes. Overslag over anlægsudgiften anslås til kr. 200.000,og kr. 85.000,-.
Resterende 15.000,- kr. foreslås anvendt til diverse mindre opretninger.

Det indstilles: at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 300.000,- financieret over
investeringsoversigtens rådighedsbeløb.

TlTs beslutning:

Sag nr. 53
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr. 5:

Græse strandvej - stianlæg.
J. nr. 05.01. G01
I investeringoversigt for 1995 er afsat kr. 200.000,- i 1995 og kr. 300.000,- i 1996, til
anlæg af sti langs Græse Strandvej fra Byvej til Sigerslevvestervej.
1. etape omfatter strækningen fra Byvej til Thorstedlund.
Der forelægges slutprojekt fro stianlæg.

Det indstilles: at skitseprojekt godkendes og at der ansøges om anlægsbevilling til 1
etape på kr. 200.000,- financieret over investeringsoversigtens som nævnt.

TU's beslutning:
0

Sag nr. 54
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/kk

Sag nr. 54

Kloakforsyningen - Ledninqsrenoverinq.
J. nr. 06.01.25 G01/2324

På investeringoversigt er afsat kr. 2,o mio. i 1995.
Der forelægges forslag til anlægsprogram dateret den 6. februar 1995.

Det indstilles: at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 2,0 mio fordelt som anført i
program. Anlægsbevillingen foreslås financieret over afsat rådighedsbeløb.

Bilag: anlægsprogram af 9. marts 1995

TU's beslutning:

Sag nr. 55
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/mh

Sag nr 55

Markvandring 1995 - Fastsættelse af dato
J.nr. 00.01A14
Det foreslås, at der fastsættes dato for gennemførelse af markvandring 1995.
Samtidig foreslås ønsker til programindhold drøftet.
Forvaltningen foreslår, at markvandringen afholdes den 9. maj kl. 9.00 med mødested
på teknisk forvaltning.

TU's beslutnina:

Sag nr. 56
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/mh

Sag nr. 56

Besiqtiqelsestur
J.nr. 00.01A14
Det er tidligere mellem formændene for teknisk udvalg og plan- og miljøudvalget
drøftet at arrangere en besigtigelsestur, med det formål at besøge byer med dels
anlagte havnebebyggelser og dels sivegader.
Det foreslås at emnet drøftes med henblik på at reservere tidspunkt for en besig
tigelse.
Det indstilles, at der arrangeres besigtigelsestur den 15. og 16. juni 1995, og at
program udarbejdes i samråd med udvalgsformændene.

TU's beslutning:

Sag nr. 57
TU-møde den 14. marts 1995
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 41 til pkt. til pkt. 50.

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sag nr. 57

Sag nr. 58
TU-møde den 14. marts 1995

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

Sag nr. 58

Sag nr. 59
TU-møde den 14. marts 1995

Eventuelt

Sag nr. 59

