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Ekspropriation til vej- og stianlæg i forbindelse med etablering af Fjordforbindelsen

Journal nr.:
023970-2013

Sag nr. 154

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Godkendt
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Sager til orientering

Journal nr.:
023647-2013

Sag nr. 155

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kommunen har givet et påbud efter planloven § 35 om at fjerne et oplag. Da
oplaget ikke blev fjernet inden for tidsfristen blev sagen overdraget til politiet.
Byretten i Hillerød har den 31. oktober 2014 afsagt dom i sagen. Ejeren er
kendt skyldig og idømt en bøde på 10.000 kr. + 1.000 kr. pr. uge indtil oplaget er fjernet.
Årshjul 2014 - 2017, løbende justering og tilføjelse af emner.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Jørgen Bech (V) ønsker fremlagt en oversigt over vedligehold og reparationsarbejder der afventer udbedring og en status på hvordan anmeldelser til
kommunen håndteres.
Projekt Fremtidens Landskaber drøftet.
Dorte Søndergaard orienterede om forvaltningens synspunkt i forhold til salg
af jord.
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Sager til behandling

Journal nr.:
005115-2008

Sag nr. 156

Fællesmøde med Grønt Forum
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Grønt Forum ønsker at adressere følgende punkter:











Formålet med Grønt Forum. Hvad vil Teknisk Udvalg - og forvaltningen - med Grønt Forum? Hvordan er mulighederne for aktivt at deltage i arbejds- og beslutningsprocesser?
Hvilke muligheder er der for at blive inddraget i arbejdet med planstrategi og kommuneplan?
Er der nye lokalplaner på vej?
Hvilke muligheder er der for at give Grønt Forum et budget som kunne
drive aktiviteter, der fremmer det lokale arbejde med natur, miljø og
klima?
Grønt Forum anbefaler at der bliver lavet en klimaplan med et klart
mål for nedsættelsen af CO2 i kommunen som geografisk enhed. Gerne med mål om CO2 neutralitet. Der kunne fx nedsættes et klimasekretariat, der varetog denne opgave.
Hvordan går det med naturgenopretningen omkring Hagerup Sø?
Kan vi forvente tiltag vedrørende mose/vådområder, skovrejsning,
mv.?

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Tilrettet kommissorium sendes til Udvalget, og der sikres, at det rigtige ligger
på kommunens hjemmeside.
Drøftelse af mulighed og perspektiv i at etablere et selvstændigt klimaråd. Der
tages en politisk drøftelse af forholdet efterfølgende. Spørgsmålet om et budget til at understøtte arbejdet i Grønt Forum indgår.
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Givet status på tidsplan for planstrategi og muligheden for indflydelse på indsatsområderne og udmøntningen. Grønt Forum inviteres til at indgå i debatten.
Grønt Forum anbefaler, at der sættes klare mål for CO2 neutralitet i kommunens geografi og at arbejdet med klimaet pågår i et klimasekretariat. Synspunktet indgår i de politiske drøftelser.
Orienteret om Hagerup Sø og om vådområder/skovrejsning.
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Journal nr.:
010770-2014

Sag nr. 157

Trafikplan - vision og temaer
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Den igangsatte planproces i forbindelse med trafikplanlægningen startes med
drøftelse af visionen for arbejdet i udvalget.
Administrationen fremlægger på mødet eksempler på visioner fra andre kommuners trafikplanlægning samt mulige bud på en vision for Frederikssund
Kommunes trafikplan.
Administrationen fremlægger desuden forslag til temaer for trafikplanlægningen. Udvalgets drøftelse skal danne basis for beslutning af vision og temaer
for arbejdet på udvalgets novembermøde.
Herefter holdes borgermøder i form af caféarrangementer om temaerne.
Supplerende sagsfremstilling 31/10-2014:
Caféarrangementerne afholdes den 19. og 20. januar 2015 i hhv. Frederikssund og Skibby, kl. 19-21.
Supplerende sagsfremstilling 21/11-2014:
Caféarrangementerne afholdes den 19. og 27. januar 2015 i hhv. Frederikssund og Skibby, kl. 19-21.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Udvalget drøfter vision og temaer for trafikplanarbejdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 08. oktober 2014
Udsat til behandling på førstkommende møde.
Tina Tving Stauning (A) var ikke til stede.
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Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 05. november 2014
Indstillingen tiltrådt. Arbejdet med formulering af vision genoptages på næste
møde.
Ole Søbæk (C) var ikke til stede.
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Udvalget fortsatte drøftelsen om de pejlemærker der skal være gældende ved
den senere formulering af en trafikpolitik. Genoptages på næste møde.

Bilag:
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Ord og sætninger fra brainstorm om Trafikplan

Journal nr.:
008780-2014

Sag nr. 158

Linderupvej 2 og 4, 3600 - ombygning
af erhvervsbygning, bygning O og Gl.
Topsil, samt nye skorstene - 15 aø og 15
aæ Ude Sundby - A4
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven.
Haldor Topsøe A/S har søgt om dispensation og tilladelse til at opføre en 15 m
skorsten på Linderupvej 2 samt en 27 m skorsten på Linderupvej 4, 3600 Frederikssund.
Skorstenene kræver dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan nr. 23. Ansøger oplyser at der nedrives en eksisterende skorsten på 32 m placeret på
Linderupvej 4, Frederikssund, hvis der gives tilladelse til opførelse af de to nye
skorstene.
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 23 som i § 7, stk. 2, andet afsnit,
fastsætter "at bygningshøjden ikke må overstige 10 m. Byrådet kan dog i særlige tilfælde give tilladelse til, at en bygning eller del heraf opføres i en større
højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning og drift gør det
nødvendigt".
Sagen har været sendt i nabohøring hos 122 personer samt til 2 grundejerforeninger. Der er indkommet to høringssvar, som vedlægges som bilag til sagen:
Det første høringssvar er ikke direkte en indsigelse imod de 2 skorstene, men
en general indsigelse imod de gentagende positive behandlinger af dispensationer for Haldor Topsøe A/S. Det fremgår blandt andet at på trods af at grundejerforeningen Klinten gennem de seneste 4 år har gjort indsigelser imod dispensationer, har Topsøe A/S gentagende gange fået dispensation, hvilket må
betyde at der ikke tages hensyn til borgerne i området. Beboerne oplever de
senere år et stigende problem med støj og lugtgener fra virksomheden.
Det andet høringssvar påpeger at der i ansøgningen kun står, at det påregnes
at nedrive en eksisterende skorsten. Det bør i dispensationen kræves at skorstenen nedrives. Der gøres også indsigelse imod de mange små dispensationer
der gives til Haldor Topsøe A/S
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Administrationens vurdering:
Skorstenen som skal opføres på ejendommen Linderupvej 2, er 15 m høj og
placeres midt i en fyrrumsbygning, som ligger midt i fabriksområdet i tæt forbindelse med den øvrige industribebyggelse som har en højde på 11m til 12
m. Med den placering vil skorstenen ikke være særlig synlig set fra nabobebyggelserne, og den er også helt skjult for kig fra fjorden.
Skorstenen som skal opføres på ejendommen Linderupvej 4, er 27 m høj, og
er placeret vest for bygningerne ved foden af den 16,0 til 18,0 m høje skråning ved frugtplantagen. Skorstenens afstand fra bebyggelsen ved Asgård er
ca. 160 m, og Ægirsvej er beliggende i samme højde som Asgård men lidt
længere væk, Frejasvejkvateret er beliggende i en væsentligt større afstand.
Skorstenen rager under alle omstændigheder op og vil kunne ses, men vil
synsmæssigt blive vurderet sammen med den samlede industribebyggelse.
I forbindelse med projektet, vil der blive nedrevet en 32 m høj skorsten, som
står vest for bygningerne ved siden af den nye skorsten, så set fra fjorden vil
forholdene ikke blive ændret væsentligt.
Administrationen vurderer, at placeringen af de ansøgte skorstene er acceptable, og vurderer at de synsmæssige gener er minimale. Skorstenene er nødvendige for virksomhedens produktion og drift. Derfor bør der dispenseres for
bestemmelserne i Lokalplan nr. 23.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. De ansøgte dispensationer gives på betingelse af at den eksisterende
32 m høje skorsten nedrives.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Høringssvar fra Karin Jaconsen - 008780-2014-009930-2014
Hørringssvar fra Ægirsvej 4
Ansøgning med bilag, Linderupvej 2 og 4, 3600
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Journal nr.:
011146-2007

Sag nr. 159

Lokalplan 017 for bymidten i Frederikssund - endelig vedtagelse
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven.
Med henvisning til Byrådets beslutning den 27. maj 2014 blev forslag til lokalplan nr. 017 for bymidten i Frederikssund sendt i offentlig høring i perioden
26. juni 2014 til og med 18. september 2014.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at det fremadrettet vil være muligt at
udføre byfortætning og nybyggeri i nøje sammenhæng med byens eksisterende arkitektur og skala. Der ud over bringes anvendelsesbestemmelserne i
overensstemmelse med en nutidig købstads behov nu og i fremtiden. Endelig
sikrer lokalplanen implementering af bæredygtige tiltag i forbindelse med nybyggeri og anlæg og tager højde for klimaændringerne, herunder håndtering
af overfladevand.
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering af lokalplanforslaget, har
ligeledes været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2014 til
og med den 24. juli 2014. Indsigelser eller bemærkninger ses ikke modtaget.
I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 26. juni 2014 til og
med den 18. september 2014, indkom der 5 henvendelser med kommentarer
og ændringsforslag (bilag 3). Høringssvarene og administrationens bemærkninger her til fremgår af bilag 2 / hvidbog nr. 1. Flere af ændringsforslagene
vedrører meget præcise delelementer af lokalplanen vedrørende byggelinjer
og facadeudtryk.
På den baggrund besluttede Teknisk Udvalg på møde den 8. oktober 2014 at
tilrette lokalplan nr. 017 og sende det reviderede lokalplanforslag i supplerende høring før endelig vedtagelse.
Det reviderede lokalplanforslag har været fremlagt i supplerende høring i peridoden den 3. november til og med den 17. november 2014. Der er indkommet
3 enslydende forslag til præciseringer. Bemærkningerne, der referer til lokalplanens § 8, stk. 2, indeholder :
1. et ønske om at det areal, der reserveres til fortov på de enkelte matrikler,
fortsat tæller med ved beregning af bebyggelsesprocent og friareal.
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2. et ønske om at udgifter til vedligehold og fornyelse af fortov ikke pålægges
grundejeren.
Bemærkningerne fremgår i deres fulde længde af bilag nr. 4. Da bemærkningerne er enslydende, er der ikke udarbejdet hvidbog for høringsperiode 2.
Grundejernes bemærkninger omkring byggeretten er vigtig, idet et af formålene med lokalplanforslaget netop er at tilvejebringe mulighed for byfortætning og nybyggeri i bymidten (§ 1 formålsbestemmelsen). Spørgsmål omkring
økonomien tilknyttet vedligehold og fornyelse at et eventuelt fortov bør ligeledes iagttages, da dette anlæg vil være offentligt.
Bemærkningen vedrørende byggeret og beregning af friareal kan imødekommes ved at tilføje en bestemmelse i lokalplanen, hvoraf det fremgår at:
"Hvor der etableres fortov mod Servicegaden beregnes friareal og bebyggelsesprocent af den enkelte matrikels størrelse som vist ved lokalplanens vedtagelse på bilag 1."
For etablering af fortovet vil kommunen herefter jævnfør vejloven kunne vælge at ekspropriere areal til etablering af fortov, uden at det medfører forringelser for den enkelte grundejers udvikling af den enkelte matrikel. Grundejer
kommer således heller ikke i en situation hvor de pålægges byrder i forbindelse med vedligehold af fortovet.
Endeligt forslag til lokalplan nr. 017 fremgår af bilag 1, hvor de bestemmelser,
der har været i høring fremgår med rødt og den foreslåede tilføjelse jævnfør
overstående er tilføjet med blå skrift.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Lokalplan nr. 017 tilføjes de ændringer, der har være sendt i supplerende høring i perioden 3. november 2014 til og med den 17. november 2014.
2. Lokalplan nr. 017 tilføjes en bestemmelse hvoraf det fremgår at "Hvor
der etableres fortov mod Servicegaden beregnes friareal og bebyggelsesprocent af den enkelte matrikels størrelse som vist ved lokalplanens vedtagelse på bilag 1."

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

Bilag 1 - lp 017 endeligt forslag
bilag 3 - lp.nr.017- høringssvar
Bilag 4 - indsigelser 2. høringsrunde
Bilag 2 hvidbog lp 017
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Journal nr.:
012800-2014

Sag nr. 160

Igangsættes af ny lokalplan for Tørslev
Renseanlæg
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven.
Frederikssund Forsyning har anmodet om at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, som opfølgning på Strukturplanen for renseanlæg. Tillægget
vedrører Tørslev, Neder Dråby og Hyllingeriis og er et tillæg til den gældende
spildevandsplan 2013-2021.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter følgende: Tørslev renseanlæg
ombygges med indløbspumpestation og nyt forbehandlingsanlæg samt en
ny mandskabsbygning, begrundet i arbejdsmiljøforhold.
Desuden udbygges med en ny procesdel til forbedring af sikkerheden mod
slamflugt, samtidig med, at der disponeres pladsmæssigt for en eventuel
fremtidig ændring af beluftningssystemet i de nuværende procestanke,
med henblik på optimering af energiforbruget (2015-2016)
Neder Draaby Renseanlæg nedlægges og afskæres til Tørslev Renseanlæg(2017)
Hyllingeriis Renseanlæg afskæres til Tørslev renseanlæg (Tidligst 2025)
Tørslev Renseanlæg er i dag ikke omfattet af lokalplanlægning. Det vurderes
at de ønskede ombygninger med nye bygninger, nye tekniske anlæg og udvidelse af arealet samt etablering af jordvolde omkring renseanlægget medfører
at der skal laves en ny lokalplan for området.
Der vedlægges bilag der på luftfoto viser de eksisterende forhold i dag, samt
en skitse for ombygningen, der viser de nye jordvolde, placering af bygninger
samt tekniske anlæg på renseanlægget.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan for området.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

bilag - Tørslev Renseanlæg eksisterende forhold
bilag - skitseforslag til udvidelse af Tørslev Renseanlæg
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Journal nr.:
011526-2014

Sag nr. 161

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021,
Strukturplan for renseanlæg, Del 1:
Tørslev, Neder Dråby, Hyllingeriis
Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Sagsfremstilling:

"Tillæg til spildevandsplanen, Strukturplan for renseanlæg, Del 1: Tørslev,
Neder Dråby og Hyllingeriis" er et tillæg til den gældende spildevandsplan
2013-2021.
Tillægget beskriver hvordan dele af den fremtidige struktur for renseanlæg
skal være i Frederikssund Kommune.
Frederikssund Forsyning har i 2012 udarbejdet en strukturanalyse omkring den
offentlige spildevandsrensning, som er godkendt af Frederikssund Forsynings
bestyrelse.
Frederikssund Kommunes spildevandsplan indeholder allerede en overordnet
beskrivelse af de dispositioner som Frederikssund Forsyning påregner at foretage vedrørende spildevandsrensningen i planperioden og de efterfølgende år.
Imidlertid fremgår det af spildevandsplanen, at før en sådan strukturplan kan
vedtages af Frederikssund Byråd, skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af det planlagte. Derudover fremgår det, at de miljømæssige konsekvenser ved strukturplanen skal
vurderes som en del af et tillæg til spildevandsplanen. Dette er således baggrunden for udarbejdelse af dette tillæg.
Strukturplanen er opdelt i 2 faser. Dette tillæg omfatter fase 1.

Fase 1
Tørslev renseanlæg ombygges med indløbspumpestation og nyt forbehandlingsanlæg samt en ny mandskabsbygning, begrundet i arbejdsmiljøforhold.
Desuden udbygges med en ny procesdel til forbedring af sikkerheden mod
slamflugt, samtidig med, at der disponeres pladsmæssigt for en eventuel
fremtidig ændring af beluftningssystemet i de nuværende procestanke,
med henblik på optimering af energiforbruget (2015-2016)
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Neder Draaby Renseanlæg nedlægges og afskæres til Tørslev Renseanlæg(2017)
Hyllingeriis Renseanlæg afskæres til Tørslev renseanlæg (Tidligst 2025)

Fase 2 (Udarbejdes der tillæg for på et senere tidspunkt).
Frederikssund renseanlæg bibeholdes. Anlægget disponeres for tilslutning
fra Vinge, tilkommende yderligere belastninger fra eksisterende og kommende kloakoplande, samt med kapacitet til afskæring af Slangerup renseanlæg.
Dispositionerne for Slangerup Renseanlæg er i princippet en afskæring til Frederikssund renseanlæg
Tidsramme for fase 2 er endnu ikke endeligt fastlagt.
Tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring, efter Byrådsmødet den 17.12.2014. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og
indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt der er væsentlige ændringer. Hvis der kun er redaktionelle eller ingen ændringer vedtages tillægget administrativt.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillæg til spildevandsplanen, Strukturplan for renseanlæg, Del 1: Tørslev, Neder Dråby, Hyllingeriis, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig
høring.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

Udkast 19112014 Tillæg spv plan -strukturplan fase 1
Bilag 1-7 til tillæg Strukturplan fase 1
Bilag 8-9 til tillæg Strukturplan fase 1
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Journal nr.:
011899-2014

Sag nr. 162

Tillæg til spildevandsplan, Deltakvarteret i Vinge, delopland 301, 302, 303
Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 32.
Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Sagsfremstilling:

"Tillæg til spildevandsplan, Deltakvarteret i Vinge, Delopland 301, 302 og 303"
er et tillæg til den gældende spildevandsplan 2013-2021.
Tillægget beskriver hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres i
Deltakvarteret, som er det første byområde i Vinge By, der realiseres.
Det fremgår af tillægget, at området separatkloakeres. Det vil sige, at der
etableres anlæg til både afledning af spildevand og overfladevand. Overfladevand håndteres over jord, i render, hvorfra det afleder til 3 bassiner. Her forsinkes og renses vandet før det udledes til recipient. Vand fra tagflader, befæstede arealer og afvanding af private fællesveje skal varetages af et regnvandslaug. Vand fra de 2 store veje i området (Dalvejen og Hovedvejen) varetages af Frederikssund Forsyning. Vand fra de 2 store veje afledes også til
forsinkelse og rensning i et regnvandsbassin.
Da regnvandsbassinerne og renderne også skal tilføre området en rekreativ
værdi indeholder tillægget til spildevandsplanen tillige et krav om at der skal
udarbejdes et juridisk aftaledokument mellem Frederikssund Forsyning og
Frederikssund Kommune, hvoraf det vil fremgå hvorledes udgifter til etablering
og drift skal fordeles. Derudover sker der også en klimasikring.
Tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring, efter Byrådsmødet den 17.12.2014. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og
indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer vedtages tillægget administrativt.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillæg til spildevandsplanen, Deltakvarteret i Vinge, Delopland 301,
302 og 303 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

Udkast tillæg til spv plan Vinge, Deltakvarteret
Bilag til tillæg spv Vinge Deltakvarteret
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Journal nr.:
024531-2014

Sag nr. 163

Forslag til kommuneplantillæg 011 for
Pedersholmparken i Frederikssund
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Der forelægges forslag til kommuneplantillæg 011 for Pedersholmparken.
Kommuneplantillægget er udarbejdet for, at give en eksisterende virksomhed
mulighed for at udvide sin produktionskapacitet på sin nuværende adresse.
Virksomheden ønsker at opføre en produktionshal der tilgodeser eksisterende
og fremtidige produktionsgange. I den forbindelse er det nødvendigt at øge
bygningernes indvendige højde til 12 meter. Det giver de nuværende kommuneplanrammer for Pedersholmparken ikke mulighed for.
Administrationen har derfor udarbejdet kommuneplantillægget, der ændrer
rammerne for bebyggelsens højde fra 8.5 meter til 12 meter inden for rammeområde E 1.8, ”Pedersholmparken”. Kommuneplantillægget ledsages af et
lokalplanforslag, der skal erstatte den nuværende lokalplan 019 som virksomheden er omfattet af, da denne lokalplan heller ikke giver mulighed for byggeri
i op til 12 meters højde.
Der er foretaget miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at forslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i
forhold til tidligere gældende planlægning for området.
Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget.
Dette skyldes, at tillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det
vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket,
jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.
Screeningen og forslaget til kommuneplantillæg 011 vedlægges dagsordenen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til kommuneplantillæg 011 fremlægges offentligt i 8 uger.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

Kommuneplantillæg 011 for Pedersholmparken i Frederikssund (BILAG)
SMV-screening af LPF 075 og KPT 011 (BILAG)
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Journal nr.:
024323-2014

Sag nr. 164

Forslag til lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Der forelægges forslag til lokalplan for Pedersholmparken 8-10 med henblik
på, at give en eksisterende virksomhed mulighed for at udvide sin produktionskapacitet på sin nuværende adresse.
Virksomheden ønsker at opføre en produktionshal der tilgodeser eksisterende
og fremtidige produktionsgange. I den forbindelse er det nødvendigt at øge
bygningernes indvendige højde til 12 meter. Det giver den nuværende lokalplan 019 for Pedersholmparken ikke mulighed for.
Administrationen har derfor udarbejdet den nye lokalplan 075 for virksomheden, der åbner mulighed for, at denne kan udvides med den nye produktionshal på 12 meters højde. Samtidigt med lokalplanen udarbejdes et tillæg til
kommuneplan 2013-2025, der ændrer rammerne for bebyggelsens højde fra
8.5 meter til 12 meter inden for område E 1.8, ”Pedersholmparken”
Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på
miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området.
Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette
skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det
vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket,
jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.
Screeningen og lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Forslag til lokalplan 075 fremlægges offentligt i 8 uger.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

SMV-screening af LPF 075 og KPT 011 (BILAG)
Lokalplan 075 for Pedersholmparken 8-10 (BILAG)
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Journal nr.:
004689-2014

Sag nr. 165

Forslag til Indsatsprogram 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Miljømål, Vandplaner.
Til arbejdet med Vandplanen, er Danmark blevet delt op i 23 Hovedvandoplande. Frederikssund Kommune er omfattet af Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.
I forbindelse med 2.generations vandplaner (som fremover kaldes Vandområdeplaner), har Regeringen pålagt kommunerne, at udarbejde og politisk godkende ”Forslag til indsatsprogram for Vandområdeplaner 2015-2021”. Forslagene skal udarbejdes på Hovedvandoplandsniveau, af kommunerne i fællesskab, med en fælles økonomisk ramme finansieret af staten.
I Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord har Naturstyrelsen afsat
midler for 17.725.300 kr., og specificeret krav om indsatser der forbedrer tilstanden på 48 km vandløb. Til brug for kommunernes arbejde har Naturstyrelsen 7. april frigivet et GIS-værktøj, hvori kommunerne kan registrere deres
indsatsforslag. Naturstyrelsen har fastsat generelle priser på de forskellige
indsatser, og når kommunen registrerer indsatserne beregnes omkostningen.
De kommunale forslag til indsatsprogram udarbejdes i samråd med Vandrådet,
som er nedsat til dette arbejde, med op til 20 medlemmer fra forskellige interesseorganisationer.
Medlemmerne kommer både fra landbruget, frilufts- og fritidsorganisationer,
samt fra industrien. Der er krav fra staten om, at Vandrådet sammensættes
med ligelig fordeling mellem forskellige interessegrupper. Vandrådet er rådgivende i forhold til kommunernes forslag uden veto-ret.
Roskilde Kommune har påtaget sig sekretariatet for Vandrådet for Hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord. Udgifterne til dækning af sekretariatet deles mellem kommunerne procentvis svarende til den procentvise andel af
udpegede vandløbsstrækninger.
Når sekretariatet har indmeldt de samlede kommunale forslag til indsatser,
samler NST forslagene på et statsligt niveau, som sendes i offentlig høring.
Herefter fastsætter Miljøministeren målene i en bekendtgørelse.
Realisering af indsatsprogrammet omfatter forundersøgelser med vurdering af
konsekvenser (herunder erstatninger) og efterfølgende anlægsetablering.
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Administrationen har foreslået indsatser i Frederikssund Kommune som vist i
bilag 1. Der er taget udgangspunkt i tiltag, hvor det billigst muligt forventes at
give størst effekt, uden unødvendige gener for lodsejere. Tiltag i vandløb på
kommunegrænsen er koordineret med nabokommunerne.

Borgerinddragelse
Borgerne er involveret via Vandrådet, som blev nedsat i april 2014. Sammensætningen af Vandrådet fremgår af bilag 2. Vandrådet har fremsat en samlet
udtalelse til kommunerne i oplandet, jf. bilag 3.
Statens samlede forslag til Vandområdeplaner sendes i 6 måneders offentlig
høring fra 22. december 2014.
Bevilling:

Indsatser der skal realiseres efter vedtagelse af Indsatsprogrammet finansieres af tilskud fra staten.
Frederikssund Kommunes omkostningsandel af sekretariatet for Vandrådet
afholdes inden for budgettet.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Indsatsprogrammet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Udsat til behandling på førstkommende møde.

Bilag:

83106-14_v1_Sammensætning af Vandråd
83108-14_v1_Statement fra Vandrådet
VP2i-Rapport - Frederikssund Kommune
Kort
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Journal nr.:
024571-2014

Sag nr. 166

Aftale med I/S Vestforbrænding om
drift af Frederikssund Kommunes genbrugsstationer
Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om affald §§32 og 40: Pligt til at etablere genbrugspladser.
Gældende Udbudsdirektiv fra EU: I/S Vestforbrændings mulighed for opgaveløsning for VF's interessenter uden udbud.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet, at lade driften af
kommunens genbrugsstationer overgå til I/S Vestforbrænding (Vestforbrænding) og derved opnå en besparelse på stationernes budget på 1,25 mio. kr.
/år.
Det foreligger nu et forslag til aftale om drift og bemanding af Frederikssund
Kommunes genbrugsstationer til Byrådets godkendelse.
Ved driftsaftalens ikrafttræden overdrager kommunen kompetencen vedrørende drift af genbrugsstationerne til Vestforbrænding. Kompetenceoverdragelsen
indebærer at Vestforbrænding varetager alle forhold vedrørende driften i stedet for kommunen. Kompetenceoverdragelsen medfører, at ydelsen kan varetages af Vestforbrænding uden kommunens forudgående EU-udbud.
Aftalen om drift og bemanding omfatter kommunens tre genbrugsstationer og
de aktiviteter, der har tilknytning til stationerne ved fysisk placering eller ved
brug af medarbejdertimer.
Det drejer sig om ordning for direkte genbrug inkl. butik på Skibby Genbrugsstation, behandling af haveaffald samme sted og servicering af miljøstationen i
Kulhuse og miljøautomaten i Slangerup.
Disse ordninger videreføres uændret. For så vidt angår det direkte genbrug
inkl. butik på Skibby Genbrugsstation, så forventer vi, at I/S Vestforbrænding
fremsætter forslag til forbedring af ordningen.
I forslaget vil muligheden for at Højagergård kan være en del af den fremtidige model, indgå.
En nærmere beskrivelse af ydelsen og de hermed følgende forpligtelser for
begge parter fremgår af aftalen.
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Ved indgåelsen af aftalen stiller kommunen som ejer stationernes arealer,
bygninger med inventar til Vestforbrændings rådighed, mod at vedligeholdelsen er Vestforbrændings ansvar indenfor de beløb, der er fastsat i budgettet
for ydelsen. Vestforbrænding overtager kørende materiel efter særskilt aftale
Budgettet for ydelsen, og dermed prisen, aftales årligt mellem Frederikssund
Kommune og I/S Vestforbrænding på baggrund af ønsket aktivitetsniveau,
åbningstider og udviklingsprojekter.
For 2015 er pris for ydelsen foreslået til 7,07 mio. kr. baseret på budget for de
forventede omkostninger. Ved denne pris er den af Byrådet besluttede besparelse opfyldt fra år 1 af aftalens i princippet ubegrænsede løbetid. Omkostninger til fællesordningen for genbrugsstationer i Vestforbrænding, forsikringer af
bygninger og løsøre (ekskl. køretøjer), samt genbrugsstationernes andel af
affaldsområdets fællesomkostninger indgår ikke i budgettet.
Bevilling:

Driftsbudget for genbrugsstationer.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Overdragelsen af medarbejdere vil ske i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Aftale om drift og bemanding af genbrugsstationer i Frederikssund
Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
For administrationens indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).
Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), idet han udtrykker bekymring for den
overdragelse af medarbejdere der som følge af kontrakten finder sted.
Anbefales.

Bilag:

Forslag til aftale om Vestforbrændings drift af genbrugsstationer
Bilag 1 Driftsbudget til aftale om drift af genbrugsstationer
Bilag 2 Overdragelse af materiel
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Journal nr.:
016083-2014

Sag nr. 167

Analyse af fusions- og samarbejdsmuligheder for forsyningsselskaber i
Nordsjælland
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Forsyningssektoren i Danmark er efter en periode med etablering og udbygning nu inde i en fase præget af behov for forandring og konsolidering. Der vil
sandsynligvis være færre selskaber på sigt. De statslige benchmark og krav
om effektiviseringer presser allerede i dag en del selskaber, mens andre har
en forholdsvis robust økonomi. Som virksomhedsejere er der behov for, at
kommunerne følger denne udvikling tæt og forbereder de beslutninger, der
skal sikre forbrugerne den bedste og billigste forsyning på længere sigt.
Der er foretaget en del analyser og statslige evalueringer af forsyningsområderne, og i øjeblikket er der overvejelser i gang om eventuelle lovrevisioner.
Det er blandt andet påvist, at forsyningssektoren samlet set indeholder et stort
effektiviseringspotentiale. Det forventes således, at de statslige krav om fortsatte effektiviseringer af selskabernes opgaveløsning fastholdes. Dette gælder
især vandsektoren; mens også energi- og fjernvarmesektoren er under pres.
Nogle af de kommunalt ejede selskaber kan få vanskeligt ved at realisere effektiviseringspotentialet alene, og det er en generel opfattelse i sektoren, at
det vil kræve samarbejder og fusioner.
For vand- og spildevandsselskabernes vedkommende, er det vurderingen i
branchen, at der på sigt vil være væsentligt færre selskaber end i dag. Et af
de store selskaber på Sjælland var Københavns Energi, som har fusioneret
otte omegnskommuners vandselskaber ind i KE og dannet Hovedstadens Forsyning (Hofor). Det nye Hofor har således i dag en størrelse, der gør det til det
dominerende selskab på Sjælland. Med til billedet af den sjællandske forsyningssektor i opbrud hører også, at der er gennemført en fusion af to store
rensningsanlæg i København og dannet Danmarks største spildevandsrensningsselskab Biofos.
Endelig har en gruppe på ni kommuner omkring Roskilde netop fået foretaget
en fælles analyse af muligheder og potentiale ved en fusion af deres forsyningsselskaber.
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På denne baggrund har borgmestrene i kommunerne Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner ladet udarbejde et
kommissorium for en analyse af fordele og ulemper ved fusions- og samarbejdsmuligheder i det nordsjællandske område. Kommissoriet er vedlagt som
bilag.
Det fremgår af kommissoriet, at der er tale om en analyse, som skal danne
grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med eventuelle fusions- og samarbejdsmuligheder. Det står således den enkelte kommune
frit for at vælge, om man på baggrund af analysens resultater vil vælge at gå
videre i en fusions- og samarbejdsproces eller lade være.
Det fremgår ligeledes, at første skridt efter den politiske behandling af kommissoriet i byrådene i seks-kommune-samarbejdet er, at hver af kommunerne
Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og
Rudersdal inviteres til at deltage i analysen.
Analysen udføres af et konsulentfirma indenfor en tidsramme på 6 måneder og
en økonomisk ramme på 500.000 kr., som afholdes af de deltagende kommuner i fællesskab.
Arbejdet med analysen styres af en politisk styregruppe bestående af borgmestrene i de deltagende kommuner samt i det daglige en arbejdsgruppe bestående af de ansvarlige fagdirektører i de deltagende kommuner.
Det bemærkes, at det er byrådene som ejere af forsyningsselskaberne, der
har kompetencen til at beslutte, hvorvidt der skal arbejdes med analyse af
fusioner og i givet fald videre med egentlige fusioner. Det fremgår af kommissoriet, at den enkelte kommune selv fastlægger en lokal proces for at orientere eget forsyningsselskab. Frederikssund Kommunes arbejdsgruppemedlem
orienterer løbende Frederikssund Forsyning om resultater af analysearbejdet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Frederikssund Kommune deltager i analysen om fusions- og samarbejdsmuligheder.
2. Kommissoriet godkendes.
3. Frederikssund Forsyning løbende orienteres om resultater af analysearbejdet.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales, idet undersøgelsen også skal omfatte en model, der betyder, at et
nyt fælleskommunalt samarbejde alene koncentrerer sig om vand og spildevand.
Teknisk Udvalg ønsker løbende at blive inddraget i processen om et muligt
forsyningssamarbejde.

Bilag:
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Kommissorium - fusions og samarbejdsmuligheder, forsyning

Journal nr.:
025116-2014

Sag nr. 168

Medlemskab af ICLEI
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes har fokus på bæredygtige løsninger, hvilket afspejles både i klimatilpasningsprojektet i Sillebro Ådal, men også på den lange
række af løsninger, der lige nu skitseres for kommunen med afsæt i Vinge.
Da udviklingen omkring grøn udvikling og bæredygtige løsninger, - også uden
for Danmarks grænser - går stærkt, kan Frederikssund Kommune have gavn
af at tilslutte sig et anerkendt internationalt netværk, hvor vi på samme tid
kan inspireres - og inspirere andre.
Frederikssund Kommune har visionære løsninger at vise frem indenfor grøn
udvikling og historier at fortælle om vores løsninger.
Gennem et netværk vil vi kunne skabe yderligere fokus på kommunen, både
ved at kommunen deltager i udvalgte arrangementer, men også ved at være
vært for konferencer i dette regi.
Det anbefales derfor, at Frederikssund Kommune søger optagelse i ICLEI, der
er en verdensomspændende organisation for lokale myndigheder (kommuner),
der arbejder med bæredygtig udvikling. ICLEI er en anerkendt samarbejdspartner for blandt andet FN og EU.
Organisationen blev stiftet kort efter FN topmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor
tankerne om Agenda 21 og bæredygtighed blev konkretiseret. ICLEI har i dag
over 1.200 medlemmer over hele verden, og de repræsenterer tilsammen 570
millioner mennesker.
I forbindelse med ansøgning om medlemskab, skal der udpeges en politisk
leder fra Byrådet med erfaring fra arbejdet med bæredygtig udvikling, som
skal være ICLEI's primære politiske kontakt.
Derudover udpeges en person fra administrationen samt Borgmesteren.
Administration anbefaler at formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning
udpeges som repræsentant for Byrådet.
Medlemskab af ICLEI er oplyst til 600,- euro/året.

Bevilling:
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgifter i forbindelse med kommunens
medlemskab forudsættes afholdt inden for budgettet.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Der søges om optagelse i ICLEI
2. Formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning udpeges som Byrådets repræsentant i ICLEI.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:
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Bilag 1:iclei intro

Journal nr.:
004624-2008

Sag nr. 169

Nybrovejens Vandværk - takstblad
2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vandforsyningsloven.
Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende taksterne for Nybrovejens vandværk for 2015. Frederikssund Kommune
skal som myndighed sikre en legalitetskontrol med at de udgifter der afholdes
af forsyningsselskabet og de takster der opkræves. Kontrollen består i at sikre
overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale
planer for området, kommuneplan og vandhandleplan.

Nybrovejens Vandværk har udarbejdet forslag til takster for 2015.
Taksterne for drikkevand ændres fra 5,75 kr. i 2014 til 5,94 kr. i 2015. Samtidig sker der en mindre regulering af afgiften til staten på 0,50 kr., fra 6,83 kr.
til 7,33 kr. Taksten er under det prisloft, der er lagt af Forsyningssekretariatet
under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er på 15,85 kr./kbm.
Samlet giver dette en vandtakst på 14,10 kr./kbm. inklusiv moms.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksten for drikkevand godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.
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Journal nr.:
024628-2012

Sag nr. 170

Frederikssund Forsyning - takster 2015
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet og
spildevandsområdet godkende taksterne for Frederikssund Forsyning for 2015.
Frederikssund Kommune skal som myndighed sikre en legalitetskontrol med at
de udgifter der afholdes af forsyningsselskabet og de takster der opkræves.
Kontrollen består i at sikre overensstemmelse mellem forsyningsselskabets
aktiviteter og de kommunale planer for området, kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, og vandhandleplan.
Frederikssund Forsyning har udarbejdet forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand.

Drikkevand
Taksterne for drikkevand ændres fra 8 kr. i 2014 til 7,10 kr. i 2015. Samtidig
sker der en mindre regulering svarende til den ændrede afgifter til staten og
selskabsskat på 0,90 kr. Taksten for drikkevand til forsyningen var i 2010 på 6
kr., steg i 2011 til 7 kr., steg til 8 kr. i 2012, taksten vedblev på 8 kr. i 2013 og
2014. Taksten er under det prisloft, der lagt af Forsyningssekretariatet under
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, som er på 20,48 kr./kbm.
Samlet giver dette en stabil vandtakst på 17,67 kr./kbm inklusiv moms.

Spildevand
Frederikssund Forsyning har fremsendt et takstblad hvor spildevandstaksten er
stabil fra 2014 på 34 kr. (ex. moms). Den samlede spildevandstakst består af
2 dele, dels den almindelige takst for spildevand dels et bidrag for klimaindsats.
Spildevandstakst: Taksten falder fra 30 kr. i 2014 til 29,55 kr. i 2015, herudover er der en regulering på spildevandsafgiften, der er fastsat til 0,45 kr. I
2010 var taksten 30 kr., i 2011 var taksten 28 kr., i 2012 27 kr. i 2013 og 2014
var taksten stabil på 30 kr. Nu ønskes taksten sat til 29,55 kr. Den ansøgte
takst er under det loft for taksten som Forsyningssekretariatet har fastsat,
prisloftet er 44,24 kr./kbm.
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Klimasikring: KL og regeringen har lavet en aftale om at investeringer i klimatilpasning kan finansieres gennem takster på afledning af spildevand. Frederikssund Forsynings bestyrelse vedtog i 2013 at fastsættes taksten 4 kr. Denne
takst anvendes til at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter (se bilag). Taksten var i 2014 4 kr., hvilket også ønskes for 2015.
Samlet giver dette en stabil spildevandstakst på 42,50 kr./kbm inklusiv moms.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksten for drikkevand godkendes.
2. Taksten for spildevand og klimatilpasning godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

36 / 39

FF - Taksttillæg for klimaprojekter D14-31213 2.0

Journal nr.:
025422-2014

Sag nr. 171

Frederikssund Forsyning - ændring af
betalingsvedtægt - særbidrag
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.
Frederikssund Kommune skal som myndighed på spildevandsområdet godkende ændringer i betalingsvedtægten.
Naturstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt
forurenet spildevand, der trådte i kraft den 17. oktober 2014
Naturstyrelsen har efterfølgende udsendt en standard formulering om opkrævning af særbidrag som dækker ændringerne i bekendtgørelsen.
Denne formulering har Frederikssund Forsyning valgt at anvende. Bestyrelsen i
Frederikssund Forsyning godkendte ændringen i betalingsvedtægten den 27.
oktober 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Den ændrede betalingsvedtægt vedtages.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Anbefales.

Bilag:

Bek. om særbidrag for særligt forurenet spildevand
Godkendelse af ændring af betalingsvedtægten
Oplæg til afsnit om særbidrag fra NST
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Journal nr.:
025384-2014

Sag nr. 172

Evaluering af udvalgsmøder i Teknisk
Udvalg
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det foreslås at afviklingen af møderne i Teknisk Udvalg drøftes. Der kan fx
tages udgangspunkt i følgende temaer, som fokuserer på mødernes form og
indhold:
Vedrørende mødernes indhold:




Sagsfremstillingerne (fx længde, indhold, omfanget af bilag, indstillingernes tydelighed)
Koordinering ift. øvrige fagudvalg
Omfanget af temamøder og møder med andre aktører

Vedrørende mødernes form:




Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Mødets varighed og afvikling
Dagsordnens omfang
Den adminitrative deltagelse
Den indbyrdes dialog

Ingen.
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:
1. Udvalget drøfter udvalgsmødernes form og indhold.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. december 2014
Drøftet.
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Sager til behandling

Journal nr.:
007935-2014

Sag nr. 173

Ekspropriation til vej- og stianlæg i
forbindelse med etablering af Fjordforbindelsen

39 / 39

