Frederikssund kommune

Den 11. september 1986

Teknisk forvaltning

L. Balle-Svendsen/sj

Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den 17• september 1986
kl. '9—

på Islebjerggård.

med følgende

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Co

Omhandlende:

1986
Kontrolleret losseplads, kommunens

150.

ejendom matr. nr. 4— Oppe Sundby,

y.

f a

Marbækvej.
J.nr. 07.03.02G01
Der har den 16. september 1986 været
afholdt licitation på den ovennævnte
losseplads.
Licitationsresultatet forventes frem
lagt af udvalgets rådgivere

2

.

Repræsentanter fra selskabet er til00
sagt til kl. 9— .

CcfaY ¿c*<¿6^ i y b - Ved vedlagte skrivelse af 26. august
1936 anmodede udvalget miljøstyrelsen

C
sJ

om tilladelse til at påbegynde etable

_«3

ring af den ovennævnte losseplads på

'2*Cc/

trods af

/Q

klage over

hovedstadsrådets tilladelse til at
etablere pladsen.
Miljøstyrelsens afgørelse i sagen
forventes fremlagt.
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Omhandlende:

Sag nr.
150.
fort
sat

3

_

Formanden for udvalget har foreslået,
at udvalget, med henblik på de kom
mende drøftelser for lossepladsens

^ * <f.

~

indretning og drift, i oktober maned

4^CC(

,

d.å. besigtiger følgende affaldsbe—
handlingsanlæg:
Genbrugsplads m.m. i Ølstykke,
Containerpladsen i Farum,
Affaldsbehandlingsanlægget
KARA i Roskilde.
Der ønskes aftalt tidspunkt og om
fang for de ovennævnte besigtigelser.
./. Til udvalgets orientering vedlægges kopi
af

hovedstadsrådet

artikel om affaldskaos i hovedstadsom
rådet i Stads- og havneingeniøren nr.6
1986.
4.

Der vedlægges De Sammensluttede Vogn-

./. mænds pressemeddelelse af 4. d.s. vedrørende åbningen af modtagepladser for
bygningsaffald m.v. i Ølstykke og Høje
Tåstrup kommune.
Forvaltningen har indhentet oplysning
om, at Ølstykke kommune godkender pres
semeddelelsen i dens fulde ordlyd, men
at Høje Tåstrup kommune henstiller, at
pladserne i denne kommune ikke benyttes
p.t., idet man har svært ved at styre,
hvad der aflæsses på pladserne.
Indstilling:
Åbning af pladsen i Ølstykke annonceres
i lokalpressen.

^
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Sag nr.

Omhandlende:
AFAV I/S's bestyrelsesmøder.

151.

J.nr. o7.04.01G01
1.

Til udvalgets orientering vedlægges
AFAV I/S's referat af 1. september 1986
af et bestyrelsesmøde afholdt den 29.
august 1986.
Forvaltningen vil kommentere referatet
under mødet.

Ål

2 . Byrådets repræsentanter i AFAV I/S's

^

bestyrelse
har ønsket, at der udpeges

*

suppleanter til posterne i bestyrelsen.
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152.

Indsamling af olie- og kemikalieaffald
i kommunen.
J.nr. 09.03.02G01
Formanden har pålagt forvaltningen at
indhente tilbud på gennemførelse af en
PR- kampagne for den kommunale indsam
I

ling af olie- og kemikalieaffald.
Fa. ATUM Aps, Frederikssund har den 20.
august 1986 fremsendt et oplæg til det
ønskede.
Forslaget indeholder følgende elementer:
Udarbejdelse af brochure og husstands
omdeling af samme ca. kr. 34.000,-.
Udarbejdelse af plakat for opsætning i
forretninger, offentlige institutioner
m.v. ca. kr. 8.000,-.
Fremstilling af ca. 25.000 stk bæreposer
af plast påtrykt oplysninger om indsam
lingsordningerne ca. kr. 32.000,-.
Poserne forventes solgt til handels
standsforeningen for uddeling i byens
forretninger.

Salgspris ca. kr. g>.000,~.

152.
fort
sat

Indrykning af annoncer og udarbejdelse
af pressemeddelelser ca. kr. 12.000,ATUM Aps's direktør

vil

redegøre over for udvalget hvorledes
kampagnen tænkes gennemført.
Bjarne Varberg er tilsagt til kl. lo22_
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