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Økonomiudvalget d. 8. februar 1999

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Udskrift
Økonomiudvalget
den 8. februar 1999 kl. kl. 13,00
i mødelokale nr. 2
mødet den 8. februar 1999 blev aflyst på grund af 3 afbud.
Mødet blev afholdt torsdag den 11. februar 1999 kl. 16,00

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte
Holm-Pedersen, Ole Søegaard.

Fraværende:
Mødet slut:

18,00

In d h o ld s fo rte g n e ls e

Å b n e d el

Saa nr. 18

Tilskud til Vikingefesten 1999

Saq nr. 19

Anlægsregnskab for rådgivning vedr. byggemodningErhvervsområde ved Pedersholm

Saq nr. 20

Anlægsregnskab for trafikundersøgelse på havneområdet

Saq nr. 21

Anlægsregnskab vejanlæg Havnen/Havnegade/Østergade
skitseprojekt

Saq nr. 22

Flytning af Nokken

Saq nr. 23

Genbrugs- og modtagepladsen Ørnesten- anlægsregnskab

Saq nr. 24

Reform af naturgassektoren i Danmark
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Saq nr. 25

Fælles affaldsplan 2000-2004 for AFAV’s interessentkommuner

Saq nr. 26

Shell Servicestation, etablering af minipark, Færgevej 86-88

Saq nr. 27

Slammineraliseringsanlæg

Saq nr. 28

Slamhåndtering efter 1. oktober 1999

Saq nr. 29

Opgaver og Ressourcer i teknisk forvaltning i 1999-2001

L u k k e t del

Sag nr. 30

Skattesag

Sag nr. 31

Orienteringssager

Sag nr. 18

Tilskud til Vikingefesten 1999

Journal nr.:

00.01 04 9 447

Sag fra:
Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Frederikssund Initiativråd ansøger i skrivelse af 19. januar
1999 om tilskud på kr. 12.000.- til Vikingevinterfesten i 1999,
der afholdes den 27. februar 1999 på Restaurant "Kniv &
Gaffel".
Der er i 1998 bevilget kr. 12.000.-

Bevilling:

Beløbet vil kunne afholdes over kontoen for "diverse tilskud".

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Borgmesteren anbefaler, at der ydes et tilskud på 12.000 kr.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 19

Anlægsregnskab for rådgivning vedrørende
byggemodning - Erhvervsområde ved Pedersholm
(anlægsnr. 222095)

Journal nr.:

13.06.04G01/3227

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den. 11. marts 1997 blev der givet en
bevilling på kr. 176.500. til rådgivning vedrørende veje, stier,
grønne områder samt spildevandsanlæg, i forbindelse med
byggemodning af erhvervsområdet ved Pedersholm. Heraf er
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kr. 100.000 senere overført til anlægsbevillingen for
spildevandsanlægget, hvorfor der kun skal aflægges
anlægsregnskab for kr. 76.500.
Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Forbrug: 70.547 kr.
Bevillino: 76.500 kr.
Afvigelse: 5.953 kr.
Mindreudgifter 5.953 kr.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til
anlægsregnskabet.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget
tillægges kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 20

Anlægsregnskab for trafikundersøgelse på
havneområdet (anlægsnr. 222062)

Journal nr.:

13.06.04G01/3227

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den. 8. april 1997 blev der givet en bevilling
på kr. 80.000 til udarbejdelse af en trafikmodel, samt til at
foretage beregninger (prognoser) for den fremtidige
trafikudvikling på havneområdet i forbindelse med
gennemførelse af helhedsplanens intentioner om byudvikling.
Trafikmodellen blev udført af det rådgivende firma Tetraplan.
Efterfølgende fik forvaltningen udført en vurdering af
trafikmodellens tal af Vejdirektoratet. Endvidere blev
afviklingen af trafikken i krydsene BruhnsvejA/ængets
forlængelse samt Bruhnsvej/Servicegaden vurderet, herunder
spørgsmålet om signalregulering eller rundkørsel i de 2 for
skudte T-kryds.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
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Forbrug: 84.390 kr.
Bevilling: 80.000 kr.
Afvigelse: 4.390 kr.
Merudgifter 4.390 kr.
Merudgiften skyldtes ikke kalkulerede udgifter til
Vejdirektoratet til vurdering af de udførte trafikberegninger.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til
anlægsregnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget
finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 21

Anlægsregnskab vejanlæg
Havnen/Havnegade/Østergade skitseprojekt

Journal nr.:

05.01.02P20/3165 og 05.01 G01/1780 /GMU

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Vejlovene

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den 30. juni 1998 blev der givet en bevilling
på kr. 170.000 til skitseprojektering af vejanlæg
Flavnen/Flavnegade/Østergade.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Forbrug: 180.681 kr.
Bevillina: 170.000 kr.
Afvigelse: -10.681 kr.
Merudgifter 10.681 kr.
Som en ekstraydelse, udover hvad der var indeholdt i
kontrakten, blev rådgiveren bedt om at undersøge
muligheden for at føre Færgevej ind på Flavnegade længere
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mod nord, således at vejen skulle placeres på det areal som
ligger i skæringen mellem Havnegade og Færgevej, og hvor
der ifølge helhedsplanen skal være bebyggelse. Endvidere
skyldtes merudgiften også, at der blev trykt flere eksemplarer
af skitseprojektet end der var indeholdt i kontrakten.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til
anlægsregnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes og at merforbruget
finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. Februar 1999:
Anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 22

Flytning af Nokken

Journal nr.:

08.03.00G01/3849

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget bevilgede den 24. august 1998 kr. 50.000
til flytning af Nokken. I bevilling er omfattet udgifter til
container, flytning af pavillon, bortskaffelse af affald, samt
tilslutningsafgifter. Projektet er gennemført med de i
bevillingen nævnte aktiviteter.
Der foreligger følgende regnskab:
Forbrug 50.375,21 kr.
Bevillino 50.000,00 kr.
Afvigelse 375,21 kr.
Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer til regnskabet.

Bevilling:

Merforbrug kr. 375,21 foreslås finansieret indenfor havnens
driftskonti: Politikområde 27, 020031 Havneområder.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.
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at regnskab godkendes og merforbrug finansieres fra
havnens drifts-konti: 020031 Havneområder.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 23

Genbrugs- og modtagepladsen Ørnestenanlægsregnskab

Journal nr.:

07.04G01/3426 & 07.04G01/3340

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om affald.

Sagsfremstilling:

Anlægsregnskab for projekt nr. 061059 og nr. 061060.
Genbrugs og modtagepladsen Ørnesten.
På Byrådets møde den 7. oktober 1997 blev der givet
bevilling til udvidelse og forbedring af containerpladsen og
forbedring af modtagefaciliteterne for olie- og kemikalieaffald.
Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Område: Containerplads
Forbrug 423.030 kr.
Bevillino 456.800 kr.
Afvigelse 33.770 kr.

Område: OK-affald
Forbrug 147.820 kr.
Bevillino 143.200 kr.
Afvigelse -4.620 kr.

Ved udvidelsen af containerpladsen har der været et
mindreforbrug på kr. 33.769,71 Mindreforbruget skyldes
mindre udgifter til ændring af regnvandsledninger. Ved
forbedringen af modtagefaciliteterne for OK-affald har der
været et merforbrug på kr. 4.620,00. Merforbruget skyldes
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uforudsete udgifter til nedtagning og bortskaffelse af gi. dæk i
modtage-området. Der er således et samlet mindreforbrug på
kr. 29.149,71 på de to anlægsprojekter.
Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget på kr.
29.149,71 tillægges renovationens formue.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Godkendt.

Sag nr. 24

Reform af naturgassektoren i Danmark

Journal nr.:

13.11.10G01/3671 /arne

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Regeringen har på møder med de regionale
naturgasselskaber drøftet mulighederne for en reform af
strukturen i naturgassektoren. Regeringen har derfor rettet
henvendelse til Byrådet i alle ejerkommuner den 16.
december 1998, hvori der informeres om at regeringen
foreslår en dan-nelse af et enhedsselskab, bestående af det
statslige Dangas og de regionale naturgasselskaber.
Baggrunden for regeringens ønske om at danne et
enhedsselskab ligger i den forestående liberalisering af
gasmarkedet.
Staten giver i brevet et tilbud til ejerkommunerne af de
regionale naturgasselskaber.
Tilbuddet omhandler:
- En statslig overtagelse af de regionale selskabers gæld.
Herved bliver kommunerne frigjort fra deres hæftelse for
gælden.
- Tilbagebetaling af kommunernes indskud inkl. forrentning.
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Tilbuddet vil for Frederikssund kommune indebære et kontant
provenu på følgende (opgørelserne er lavet af staten udfra
regnskaber for 1997).
Indskud: 3.107.000 kr.
Økonomisk godtgørelse: 6.294.000 kr.
Total: 9.400.000 kr.
Endvidere vil der ske en frigørelse for hæftelse for langfristet
bruttogæld på ca. 117 mio. kr. for Frederikssund Kommune
opgjort i 1997.
Staten ønsker at kommunernes stillingtagen gennem de
regionale naturgasselskaber foreligger senest den 1. marts
1999.
Der gøres opmærksom på at tallene er opgjort udfra 1997
regnskab, men at der fra FING's side foreligger nye
foreløbige tal for 1998. Ifølge FING's foreløbige opgørelse for
1998 er Frederikssund Kommunes's andel opgjort til
Indskud: 3.334.831 kr.
Flæftelse for nettogæld: 86.974.467 kr.
Nettogæld er af FING beregnet som bruttogæld fratrukket
årsresultat og likvider.
(Økonomisk afdeling har udarbejdet notat den 27. januar
1999, der ligger i sagen).
FING har i et brev til Byrådet dateret den 18. december 1998
kommenteret regeringens fremsendte tilbud.
FING sætter spørgsmålstegn ved det af regeringen
fremsendte tilbud til kommunerne. Flovedkritikpunkterne er
beskrevet i detaljer i brevet, men skal kort opridses her.
- FING mener, at der er betydelig usikkerhed om de
rettigheder og pligter, der er forbundet med en eventuel
accept af tilbuddet.
- De regionale naturgasselskabers økonomi er baseret på
"hvile-i-sig selv" princippet. På baggrund af afgørelser i Gasog Varmeprisudvalget og Konkurrenceankenævnet kan der
rejses tvivl om interessentkommunerne kan modtage
"anerkendelsesbeløbet" (den økonomiske godtgørelse), eller
om dette i stedet skal gå direkte til de naturgasforbrugere,
som har bidraget til opbygningen af selskabets værdier.
- Regeringen anfører, at den vil sikre, at det kontante
provenu, som den enkelte kommune vil opnå ved salget af
FING, ikke vil blive modregnet i de kommunale bloktilskud. Da
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det altid er staten, som afgør, hvordan bloktilskuddene
beregnes, kan dette løfte ikke tilskrives nogen værdi.
HNG mener, at argumentationen for et statsligt køb af den
kommunale del af gasprojektet hviler på en række
misvisende og diskutable forudsætninger.
HNG anbefaler, at interessentkommunerne afviser statens
ønske om at overtage HNG.
Der vil formentlig blive taget initiativ til afholdelse af et møde
blandt de 19 kommuner i Kommuneforeningen i
Frederiksborg amt inden den 1. marts, hvor kommunerne
eventuelt kan drøfte, om der er en fælles holdning til sagen.
HNG indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 3.marts 1999 kl.9.00. Det er ifølge HNG's
vedtægter HNG's repræsentantskab, der skal træffe den
formelle og afgørende beslutning om købstilbuddet fra staten.
Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at sagen drøftes i Teknisk Udvalg
samt Økonomiudvalget med henblik på, at der skal afholdes
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HNG den 3.marts
1999 angående Regeringens tilbud til
interessentkommunerne i HNG.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Videresendes uden indstilling, da Teknisk Udvalg ønsker at
afvente behandling i møde i Kommuneforeningen med
henblik på koordinering af kommunernes holdning i sagen.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Økonomiudvalget indstiller, at HNG overtages af staten.

Sag nr. 25

Fælles affaldsplan 2000-2004 for AFAV’s
interessentkommuner

Journal nr.:

07.00P15/4067/ERJ

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30.
april 1997 om affald.

Sagsfremstilling:
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Der skal inden den 1. juni 2000 udarbejdes og godkendes en
affaldsplan for Frederikssund kommune. De tekniske chefer i
AFAV’s interessentkommuner anbefaler, at AFAV l/S laver en
affaldskortlægning for hver enkelt kommune og en fælles
affaldsplan for alle AFAV kommunerne. AFAV’s bestyrelse
anbefaler kommunerne, at ansvaret for kortlægningen og
udfærdigelsen af affaldsplanen lægges over til AFAV l/S,
samt at affaldsplanen bliver fælles for alle kommunerne i
AFAV l/S. Målet med at udfærdige en samlet plan for AFAVkommunerne er at skabe et samlet overblik over, hvordan
stordriftsfordele kan opnås. Affaldsplanen vil løbende under
udarbejdelsen blive forelagt de teknisk chefer og teknikere i
kommunerne. Interesseorganisationer vil efter kommunens
ønske blive inddraget i planlægningsarbejdet.
Tidsplanen er i store træk, at kortlægningen sker frem til april
1999, herefter udfærdiges planlægningsdelen med det mål,
at der kan foregå en politisk behandling af planforslaget i
kommunen i vinteren 1999/2000.
Bevilling:

Der er ikke afsat særskilt beløb til udgifter til udfærdigelse af
affaldsplan i kommunens affaldsbudgetter.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Udgifterne til udarbejdelsen af affaldsplanen vil blive afholdt
af AFAV l/S inden for budgettet for 1999 og 2000.

Bilag:

Tidsplan for affaldsplanlægning og nærmere beskrivelse af
affaldsplanens indhold.

Indstilling:

Det indstilles:
at Teknisk udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Byrådet, at ansvaret for kortlægning og udarbejdelse af
affaldsplan overdrages til AFAV betinget af, at kommunen
kan få tilgodeset eventuelle særønsker med hensyn til
affaldsordningers serviceniveau o.lign.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Indstillingen anbefales.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 26

Shell Servicestation, etablering af minipark, Færgevej 8688

Journal nr.:

82.21.G01/3838/BR

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:
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Etablering af minipark på det areal hvor Shell
Servicestationen har ligget.
Nedrivningen af bygningerne er udført og afsluttet med
aflevering den 16. februar 1998.
Oliebranchens Miljøpulje, ved COWI, Rådgivende Ingeniører
A/S, er i gang med opgravning af lagertanke og oprensning af
forureningen på ejendommen.
I henhold til den modtagede tidsplan, forventes oprensningen
afsluttet ca. 15. februar 1999.
Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag til etablering af
minipark på arealet.
Projektet omfatter opbrydning af asfaltbelægningen samt
bortkørsel til godkendt deponering, planering af stabile
grusbelægningen, grubning af arealet, tilkørsel og planering
af muldjord.
Miniparken anlægges herefter i henhold til tegningen, Forslag
2, med 4 nye lindetræer langs vej, en hæk af spiræa buske
inde på arealet med 3 japanske kirsebærtræer som
afskærmning for 3 bord/bænke møbler og 2 rosenbede.
Der bør udarbejdes en detaljeret beplantningsplan så det
sikres, at planterne passer sammen, så parken bliver smuk
og let at holde.
Det er forudsat at vejvæsenet udfører arbejdet.
Et overslag opgør udgifterne som følger:
Materialer, beplantning kr. 20.500,00
Materialer, bord/bænke og affaldskurve kr. 7.000,00
Arbejdsløn og maskiner ( Vej og Grønne om råd er) kr.
25.500,00
Transport af muldjord ca. 600 m2 kr. 35.000,00

Ialt kr. 88.000,00
Uforudseelig udgifter kr. 8.000,00
Samlede udgifter excl moms kr. 96.000,00
Der er ikke indregnet penge til betaling for muldjorden, og
den er planlagt at der afhentes ca. 600 m2 på byggepladsen
hvor der opføres børneinstitution ved Stenhøjgård.
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Det er en forudsættes at muldjorden afhentes før
børneinstitutionen åbner, så der ikke skal pågå tung
lastbiltrafik i området efter åbningen, og samtidig med at
vejen anlægges.
Der er ikke indregnet penge til etablering af fundament for
opstilling af stenskulptur og til flytning af skulpturen.
Bevilling:

Der søges om en anlægsbevilling på i alt kr. 96.000,00 excl
moms finansieret over rådighedsbeløbet kr. 150.000,00, på
investeringsoversigten 1999.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Tegningen, Forslag 2.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at sagen fremsendes til
Økonomiudvalget med indstilling om,
at der ydes en anlægsbevilling på kr. 96.000,00 excl. moms
finansieret over rådighedsbeløbet kr. 150.000,00
at vejvæsenet udfører arbejdet hurtigst muligt, at arbejdet kan
igangsættes når Oliebranchens Miljøpulje har afsluttet
oprensningen af grunden, og før behandlingen i
Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.
Økonomiudvalget godkender, at arbejdet iværksættes straks.

Sag nr. 27

Slammineraliseringsanlæg

Journal nr.:

06.15P00/3731

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til
jordbrugsformål.

Sagsfremstilling:

Teknisk Udvalg godkendte den 5. oktober 1998, at Kruger
udarbejder rapport vedrørende "Vedligeholdelses- og
udvidelsesbehov for Frederikssund rensanlæg" samt at
Rambøll rådgiver omkring udbud af
slammineraliseringsanlægget. Status for dette arbejde er
følgende:

Udbud af slammineralisering
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Rambøll råder til, at placeringen af mineraliseringsanlægget
fastlægges inden udbud, og at der derfor snarest foretages
en VVM-screening efter plan, jf. vedlagte bilag.

Vedligeholdelses- og udvidelsesbehov for Frederikssund
rensanlæg
Krüger vurderer, at renseanlægget ikke forventes at have
behov for væsentlige pladskrævende udvidelser til
bygningsværker. Et mineraliseringsanlæg kan derfor placeres
på renseanlæggets grund uden at komme i konflikt med
eventuelle bygningsmæssige udvidelser. Derimod vil der kun
være plads til et mineraliseringsanlæg til behandling af den
nuværende slammængde, hvorfor der kan opstå et
kapacitetsproblem med slambehandlingen. Desuden vil
slamanlægget komme meget tæt på nabohusene (20-30m),
hvilket forventes at kunne medføre indsigelser med
forsinkelse til følge.
Før kommunen kan afgøre, hvor anlægget skal ligge, skal de
nødvendige myndighedstilladelser foreligge. Uanset hvilken
placering, der vælges, vil anlægget kræve en kap-5
godkendelse. Desuden skal Amtet afgøre hvorvidt en W M redegørelse er påkrævet på den ønskede placering.
Forvaltningen foreslår, at der belyses 3 alternative
placeringer af slammineraliseringsanlægget, hvoraf den ene
er placering på renseanlæggetsmatrikel. De 2 andre er
placeringer i nærheden af AFAV, som vist på vedlagte
kortbilag.
Et mineraliseringsanlæg koster ca. kr. 10 miil.
Såfremt anlægget placeres på renseanlæggets kræves en
betonkonstruktion, som medfører ekstraudgift på ca. 2 mio kr;
ialt ca. kr. 12 mio.
Betonkonstruktionen er ikke nødvendig ved en placering af
anlægget i nærheden af AFAV. Derimod skal der anlægges
trykledning ud til anlægget, hvilket medfører en udgift på 2
mio kr., i alt kr. 12 mio. kr. Hertil kommer køb/leje af areal. De
anførte priser er grove overslag, der ikke er baseret på
konkrete projekter.
For at fremme processen vedrørende udbud af
slammineraliseringsanlægget mest muligt foreslår
forvaltningen, at rådgivningen vedrørende
myndighedsbehandlingen, herunder W M -screening
overdrages til en af forvaltningen valgt egnet rådgiver og
igangsættes straks. Betalingen af rådgiver foreslås betalt af
anlægskontoen til slambehandlingsanlæg.
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Der er i 1999 afsat 2,2 mio kr til slambehandlingsanlæg og
der ønskes frigivet en bevilling på kr. 100.000 fra denne
konto til rådgivning.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Kort med angivelse af mulige placeringer findes i sagen.

Indstilling:

Det indstilles:
at der arbejdes videre med myndighedsbehandlingen af
slammineraliseringsanlæggets placering med belysning af de
3 placeringer, som angivet på kortbilaget.
at forvaltningen entrerer med egnet rådgiver til hjælp med
den nødvendige myndighedsbehandling,
at der frigives kr. 100.000 fra bevillingsoversigten til
slambehandlingsanlæg til betaling af rådgivning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Indstillingen anbefales, dog således at kortbilagets
placeringsmuligheder reduceres til det eksisterende
renseanlæg og udvidelse af dettes areal, samt banegraven
langs Strandvangen.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Økonomiudvalget anbefaler teknisk udvalgs indstilling.

Sag nr. 28
Journal nr.:

Slamhåndtering efter 1. oktober 1999
06.15P27/4073

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til
jordbrugsformål.

Sagsfremstilling:

På mødet den 14. september 1998 vedtog udvalget at lade
fovaltningen indlede forhandlinger om tidsbegrænset leje af
tanke til opbevaring af slam indtil et
slammineraliseringsanlæg er i fuld drift samt, at ansøge om
de lovpligtige tilladelser til slamopbevaringen.
Plan- og miljøudvalget anmodede ved møde den 23.
september 1998 forvaltningen, om at undersøge andre
midlertidige løsninger.
Der findes to alternativer til leje af gylletanke:
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1. Etablering af eget slam lager med anlægspris excl
driftsudgifter på kr. 1.750.000 jf. rapport fra maj 98
"Sammenligning af slutdisponeringer for
spildevandsslam". Lageret kræver kap-5 godkendelse.
2. Indgåelse af aftale med Hedeselskabet om afhændelse
af slammet, pris ca. 1,5 mio kr/år.
Vore nuværende udgifter til slam bortskaffelse udgør kr.
900.000/år. Hertil kommer ca. kr. 150.000 årligt i
ekstraudgifter for leje af tanke samt ekstra arbejde omkring
tømning af tankene.
Leie af ovlletanke:
Anlægsudgift
Årlig driftsudgift 1.050.000 kr.
udgifter i alt for 3 år 3.150.000 kr.

Etablerino af eoet slamlaoer
Anlægsudgift 1.750.000 kr.
Årlig driftsudgift 900.000 kr.
udgifter i alt for 3 år 4.450.000 kr.
aftale med Hedeselskabet
Anlægsudgift
Årlig driftsudgift 1.500.000 kr.
udgifter i alt for 3 år 4.500.000 kr.
Som det fremgår af skemaet er det kun såfremt vi har brug
for denne midlertidige løsning i mere end 3 år at det kan
betale sig at bygge et eget slamlager.
Bevilling:

Der ansøges om kr. 100.000 fra kassebeholdningen til
slamhåndteringskontoen til dækning af lejeudgifter m.v. i
perioden 1. april 1999-31.december 1999.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Kortbilag med placering af gylletanke.
Forslag til lejeaftale.

Indstilling:

Det indstilles:
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at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå
lejeaftale med udgangspunkt i vedlagte udkast lejeaftale,
at udvalgsformanden bemyndiges til at godkende eventuelle
ændringer i forhold til vedlagte udkast til lejeaftale,
at der gives en ekstrabevilling på kr. 100.000 fra
kassebeholdningen til renseanlæggets slamhåndteringskonto
til dækning af leje af gylletanke.
at såfremt der ikke kan opnås de nødvendige
myndighedstilladelser p.g.a. indsigelser kan forvaltningen
optage forhandling med Hedeselska-bet om deponering og
bortskaffelse af slammet.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, dog således at
bevilling til leje kr. 100.000 finansieres af rådighedsbeløb kr.
2,2 mio. på investeringsover-sigten. Udgiften i 2000
indarbejdes i kloakforsyningens driftsbudget ved
budgetlægningen.
Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 29

Opgaver og Ressourcer i teknisk forvaltning i 1999-2001

Journal nr.:

81.00

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Teknisk udvalg har den 11. Januar 1998 behandlet teknisk
forvaltnings oplæg til arbejdsplan for 1999. Plan- og
miljøudvalget har tilsvarende behandlet oplæg til arbejdsplan
den 7. Januar og genoptager sagen til behandling den 4.
februar.
På baggrund af den indledende politiske drøftelse har den
tekniske direktør den 1. Februar 1999 udsendt notat om
ressourcer og opgaver til byrådets medlemmer. Notatet blev
drøftet udenfor dagsordenen på byrådets møde den 2.
Februar 1999.02.03.
I notatet redegøres for behovet for ansættelse af to højt
kvalificerede medarbejdere til henholdsvis anlæg og
planlægning på åremål i tre år i teknisk forvaltning.
De to medarbejderes opgaver og ansvar vil være
byudviklingen i og omkring havneområdet.
Åremålsansættelse i 3 år vil tilgodese behovet for en helt
ekstraordinær indsats vedrørende byudviklingen i denne
periode, ligesom denne ansættelsesform er nødvendig for at
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kunne aflønne på et niveau, som kan tiltrække kvalificerede
ansøgere.
Bevilling:

Ansættelsen af de to medarbejdere vil ikke kunne finansieres
inden for Teknisk Forvaltnings lønbudget for 1999 og
overslagsårene.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Der søges en tillægsbevilling til lønninger i teknisk forvaltning
på 850.000 årligt i tre år, dog med det forbehold at den
endelige lønudgift først kan fastlægges efter en konkret
forhandling afhængig af ansøgerens kvalifikationer. Der er
således her tale om en type ansættelse (åremål), som
kommunen endnu ikke har forhandlet et lønniveau for.
Ved fratræden efter åremålets udløb vil der skulle udbetales
en godtgørelse, som indregnes i driftsbudgettet for
overslagsåret 2002 udover den løbende lønudgift. Dette vil
kunne ske i forbindelse med budgetlægningen for år 2000.

Bilag:

Intet

Indstilling:

Den tekniske direktør indstiller, at økonomiudvalget overfor
byrådet den 12.2.1999 anbefaler,
at der ydes en tillægsbevilling til ansættelse af to
medarbejdere i teknisk forvaltning på åremål i tre år.
Den årlige udgift skønnes at være 850.000 kr. Da
ansættelsen søges fremmet mest muligt, og da der er
usikkerhed om det endelige lønniveau indstilles det at der
ydes en tillægsbevilling i 1999 på 850.000 kr.
Bevillingen vil kunne berigtiges endeligt ved
budgetopfølgningen pr. 30.4.99, hvor udgiften i
overslagårene ligeledes vil kunne fremlægges med henblik
på indarbejdelse i driftsbudgettet for år 2000-2002.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 11. februar 1999:
Teknisk forvaltnings indstilling anbefales godkendt.
Borgmesteren indtræder i ansættelsesudvalget.
Kontrakterne for ansættelserne forelægges økonomiudvalget
til godkendelse.

