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Sag nr. 17
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr 17

Elforsyningen
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder
J.nr. 13.00.00G08/80
Der forelægges anlægsregnskaber således:
01.22.02.3.074 Etablering af reserveforsyning til fjernvarmecentralen
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr. 215.000,00
kr. 215.478 10
kr.
478,10

01.22.02.3.082 Renovering af transformerstationer
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.275.000,00
kr.269.069,90
kr.5.930,10

01.22.02.3.083 Udvidelse af højspænding
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr. 150.000,00
kr. 147.920 50
kr. 2.079,50

01.22.02.3.060 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Mindreindtægt

kr. 852.000,00
kr. 143,960,00
kr. 708.040,00

01.22.02.3.060 Mindreindtægt kr. 708.040,00.
Der var forudsat i budgettet, at der skulle bygges på Ågade (Kuben) og Skyllebakke
Havn. Der er ikke afsat indtægter på tilslutningsafgifter i rådighedsbeløbet for 1995.
Der forventes indtægter på tilslutningsafgifter i 1995 på kr. 550.000,00.
Manglende indtægter på tilslutningsafgiften på kr. 550.000 overføres til 1995
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

478,10
8,009,60
7.531,50

Sag nr. 17

Sag nr. 17

Mindreindtægt
Overført mindreindtægt til 1995
Samlet mindreindtægt

kr. 708.040,00
kr. 550,000,00
kr. 158.040,00

Samlet afvigelse

kr. 150.508,50

Det indstilles,
at

anlægsregnskabet godkendes, og at den samlede mindreindtægt på kr.
150.508,50 finansieres over rådighedsbeløb for 1995 konto 01.22.02.3.064
Udvidelse af lavspændingsforsyningen, hvor der er afsat kr. 225.000,00.

TU's beslutning:
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Sag nr. 18
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 18

Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Elværker og
årsmøde i Danske Elværkers Forening
J.nr. 13.01.00G01/180
Foreningen af Kommunale Elværker indkalder til generalforsamling den 17. maj 1995
kl. 13.00 i Odense Congress Center.
Danske Elværkers Forening (DEF) indkalder til årsmøde den 18. maj 1995 i Odense
Congress Center.
Det indstilles, at deltagelse i generalforsamlingen i FKE og årsmøde i DEF meddeles
på udvalgsmødet.

TU's beslutning:
^
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Sag nr. 19
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 19

Årsmøde i fællesudvalget for de kommunale elforsyninger under
NESA's, NVE's og SEAS's forsyningsområder
J.nr. 13.01.00.G01/131
Bestyrelsen i fællesudvalget har besluttet, at der indkaldes til årsmøde i fælles-udval
get den 8. maj 1995 kl. 16.00 i Køge.
Det indstilles, at deltagelse i årsmødet i fællesudvalget meddeles på udvalgsmødet.

TU's beslutning:

^
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Sag nr. 20
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 20

Generalforsamling i sammenslutningen af kommunale elforsyninger i
NESA’s forsyningsområde
J.nr. 13.01.00A04/164
Sammenslutningen af kommunale elforsyninger i NESA’s forsyningsområde indkalder
til generalforsamling den 27. april 1995 kl. 10.00 i Roskilde.
Det indstilles at deltagelse i generalforsamlingen i sammenslutningen meddeles på
udvalgsmødet.

TU's beslutning:
.få

Sag nr. 21
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 21

Fjernvarmeforsyningen
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder
J.nr. 13.00.00G01/80
Der forelægges anlægsregnskaber således:
01.22.03.3.056 Udskiftning afbrænder.
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr. 310.000,00
kr. 268.200.00
kr. 41.800,00

01.22.03.3.057 Etablering af stikledninger
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr. 500.000,00
kr. 235.075,85
kr. 264.924,15

01.22.03.3.058 Renovering/nyanlæg
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
mindreforbrug

kr. 2.860.000,00
kr. 2.661.827.40
kr. 198.172,60

01.22.03.3.071 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Mindreindtægt

kr. 635.000,00
kr. 242.579.20
kr. 392.420,80

01.22.03.3.071 Mindreindtægt kr. 392.420,80
Der var forudsat i budgettet, at der skulle bygges i Skyllebakke Havn, og at der blev
tilsluttet væsentlig flere ejendomme, som er pålagt tilslutningspligt.
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Mindreudgift

kr.
0,00
kr. 504.896 75
kr. 504.896,75

Den samlede mindreindtægt

kr. 392.420,80

Sag nr. 21

Sag nr. 21

Samlede afvigelser

kr. 112.475,95

Det indstilles.
at

anlægsregnskabet godkendes, og at mindreudgiften samt mindreindtægten
reguleres over kassebeholdningen.

TU's beslutning:
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Sag nr. 22
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 22

Forslag til takster for fjernvarmeforsyningen gældende fra 1 april 1995
J.nr.
De vedtagne driftsbudgetter for fjernvarmeforsyningen for 1995 forudsætter at
fastafgiften og tilslutningsafgiften følger inflationen og forhøjes dermed med 3,1% fra
1. april 1995.
Varmeprisen er forudsat uændret med uændret naturgaspris.
Naturgasprisen er steget med 9,8 øre/ms fra den 1. december 1994.
Forhøjelsen af naturgasprisen medfører, at varmeprisen må forhøjes med kr.
6,00/mwh fra 1. april 1995, hvis overdækningen på driftsbudgettet skal bevares.
Fastprisen

pr. m2 boligareal og erhvervsareal ifølge BBR forhøjes fra
kr. 32,40 til kr. 33,40

Tilslutningsafgiften

forhøjes fra kr. 36,00 til kr. 37,10 pr. m2 BBR.

Stikledningsafgiften

forhøjes fra kr. 7.000 til kr. 7.200 pr. stikledning,

Den variable afgift

forhøjes fra kr. 351,00 til kr. 357,00/mwh.

Alle beløb er excl. moms.
Det indstilles.
at
forslag til takstblade indstilles til byrådets godkendelse.
Bilag: Forslag til takstblade.

TU's beslutning:

'Scu£s-dléCt^-'
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FREDERIKSSUND KOMMUNE
Teknisk Udvalg
10.3.1995
br-marts

Vedrørende byrådsmødet den 14.3.1995
Forelæggelse af pkt. 39 om takster for fjernvarmeforsyningen.

Jeg vil hermed forelægge teknisk udvalgs forslag til de nye takster for fjernvarmeforsyningen.
Taksterne skal gælde fra og med 1. april 1995.
Udvalgets forslag følger den beslutning, der blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af budget
1995, nemlig at taksterne skal fastsættes således, at det budgetterede overskud på driften skal
fastholdes.
Det er vigtigt at fastholde overskudet for at kunne nedbringe fjernvarmens gæld til Frederikssund
Kommune.
I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at det foreløbige regnskab for 1994 viser, at
Fjernvarmeforsyningens gæld ved udgangen af 1994 var

kr 52.6 mio

Ved udgangen af 1993 var gælden

kr 57.2 mio

I løbet af 1994 har Frederikssund Fjernvarme således afdraget kr

Det budgetterede driftoverskud i 1995 er

4.6 mio

kr. 3.9 mio

For at fastholde dette overskud skal de nye takster tage højde for den foventede prisudvikling.
Det gøres på følgende måde:
Fastafgiften og tilslutningsafgifterne, der dækker fjernvarmens faste driftsudgifter fremskrives
med den forventede almindelige prisudvikling. Prisudviklingen er vurderet til ca 3 % (3,1%). Det
er højere end inflationen gennem de seneste mange måneder. Udvalget ønsker imidlertid at
være på den sikre side for at kunne afvikle fjernvarmens gæld. Og ser man på de seneste
overenskomstresultater tyder meget på en lønudvikling på 6% over to år, hvorfor det ikke er
urealistisk at regne med en lidt øget inflation.
Den variable afgift, der dækker udgifterne til fjernvarmens forbrug af naturgas, skal forhøjes med
kr 6,00/mwh for at dække den seneste forhøjelse af prisen på naturgas. (Prisen steg den
1. december 1994 med 9,8 øre/m3).

Jeg vil gerne tilføje, at fjernvarmens økonomi følger det projekt, som byrådet vedtog for fuld
tilslutning i 1988, til den gode side. Ifølge projektet var det forventet, at gælden i 1994 ville ligge
på kr 61.5 mio - i 1989 priser, vel at mærke! Som jeg før nævnte er gælden idag nedbragt til
kr 52.6 mio målt i dagens priser. Gælden er altså på 5 år nedbragt med 9 mio kr mere end
forventet - enda uden at tage hensyn til prisudviklingen.
En ny plan for gældsafviklingen er ved at blive udarbejdet. Teknisk udvalg gennemgik på sidste
møde det foreløbige regnskab for 1994 og investeringsoversigten for 1995. På baggrund
udvalgets drøftelse heraf er forvaltningen ved at udarbejde en gældsafviklingsplan.
Med de stigninger, som jeg har nævnt, bliver taksterne pr. 1.4.1995 således:
Fastafgiften

forhøjes med kr 1,-

fra
til

kr
kr

Stikledningsafgiften

forhøjes med kr 200,-

fra
til

kr 7.000,00/stik
kr 7.200,00/stik

Den variable afgift

forhøjes med kr 6,-

fra
til

kr
kr

32,40/m2
33,40/m2

352,00/MWh
357,00/MWh

Jeg vil således på udvalgets vegne indstille, at byrådet godkender disse takster.
Økonomiudvalget har indstillet, at taksterne godkendes, idet udvalget samtidigt har bemærket, at
gældsafviklingsplanen imødeses snarest.

P.u.v.

Niels Boje Groth
Teknisk Direktør

Sag nr. 23
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 23

Fjernvarmeforsyning - Tilslutningsafgifter
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.00G05/179
Der forventes indtægter fra byggeriet på Skyllebakke Havn samt individuelle ejen
domme, som er pålagt tilslutningspligt på ialt kr. 300.000.
Anlægsbevilling finansieres over investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.03.3.071, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 300.000.
Det indstilles, at der søges anlægsbevilling på kr. 300.000.

TU's beslutning:

Sag nr. 24
TU-møde den 28. februar 1995
Hl/mh

Sag nr. 24

Landmøde i Danske Fjernvarmeværkers Forening
J.nr. 13.03.G01/70
Danske Fjernvarmeværkers Forening afholder landsmøde den 26. og 27. oktober
1995 i Århus.
Det indstilles, at tidspunktet for afholdelse af landsmødet tages til efterretning.

TU's beslutning

Sag nr. 25
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 25

Forslag til ændringer af vedtægterne for Fiernvarmeforbrugerrådet.
J.nr. 13.03.00G01/20
Tidligere behandlet på TU-mødet den 29. november 1994 sag nr. 171.
Teknisk udvalg besluttede den 29. november 1994 at sende forslag til ændringer af
vedtægterne for fjernvarmeforbrugerrådet til høring hos de berørte parter.
Forslag til ændringer af vedtægterne er sendt til alle medlemmerne af forbrugerrådet,
boligselskaberne AAB, Rosenvænget, AKB, Pensam, KP Erhvervs-byg og Handels
standsforeningen.
I skrivelsen til de berørte parter ønskede teknisk udvalg deres kommentarer eller ac
cept af forslaget indsendt senest den 31. december 1994.
Indkomne forslag eller kommentarer:
Jens Thoregaard som erhvervsrepræsentant i forbrugerrådet har i skrivelse den 8.
december 1994 meddelt, at ændringerne giver mig ikke anledning til nogle bemærk
ninger.
Formanden for forbrugerrådet Allan E. Jensen meddeler i skrivelse den 21. december
1994, at fjernvarmeforbrugerrådet skal hermed meddele sin tilslutning til indstillingen
uden kommentarer.
Boligselskabet AKB meddeler i skrivelse den 8. februar 1995, at det korrekte navn er
Frederikssund Boligselskab.
Følgende ændringer foreslås:
Ved afstemning stemmes i forhold til antal m2-areal. Hvis en repræsentant udtræder
vælges ny repræsentant på tilsvarende måde.
Det indstilles, at forslag til vedtægter for fjernvarmeforbrugerrådet ændres i § 4 stk. b
efter de retningslinier, som boligselskabet AKB har foreslået ved valg af repræsentant
ved afstemning.
Bilag: Forslag til vedtægter.

TU's beslutning:

Sag nr. 26
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 26

Vandforsyningen
Regnskaber for afsluttede anlægsarbejder
J.nr. 13.00.00G01/80
Der forelægges anlægsregnskaber således:
$is t '
01.22.04.3.061 Etablering af vandledninger i Sigerslevyestervej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

kr.625.000,00
kr.582.302,03
kr.42.697,97

01.22.04.3.062 Renovering afvandledning i Kocksvej
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

kr. 600.000,00
kr. 601.081,59
kr.
1.081,59

01.22.04.3.079 Tilslutningsafgifter
Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Mindreindtægt

kr. 800.000,00
kr. 232.150.56
kr. 567.849,44

01.22.04.3.079 Mindreindtægt kr. 567.849,44.
Der har været forudsat i budgettet, at der skulle bygges i Skyllebakke Havn.
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Mindreudgift

kr. 1.081,59
kr. 42.697 97
kr. 41.616,38

Den samlede mindreindtægt

kr. 567.849,44

Samlet afvigelse

kr. 526.233,06

Det indstilles
at
anlægsregnskabet godkendes, og at den samlede mindreindtægt på kr.
526.233,06 finansieres over rådighedsbeløb for 1995 konto 01.22.04.3.055
Renovering af ledninger, hvor der er a£at kr. 800.000

TU's beslutning:

Sag nr. 27
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 27

Vandforsyning - Tilslutningsafgifter
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.02.00G01/178
Der forventes indtægter fra byggeriet på Skyllebakke Havn samt individuelle byggerier
indenfor forsyningsområdet på ialt kr. 800.000.
Anlægsbevillingen finansieres over investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.04.3.079, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 800.000.
Det indstilles, at der søges anlægsbevilling på kr. 800.000.

TU's beslutning:

Sag nr. 28
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 28

Overførsel af uforbruqte anlægsbevillinger p.q.a. at anlægsarbejdet ikke er afsluttet
J.nr. 13.01.00G02/129
Elforsyningen
Konto 01.22.02.3.061 Omlægning af lavspændingsledninger i Byvej.
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 288.417,28

Fjernvarmeforsyningen
Konto 01.22.03.3.059 Etablering af stikledninger i Byvej
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 97.498,55
Konto 01.22.03.3.060 Opførelse af kraftvarme
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 283.790,56

Vandforsyningen
Konto 01.22.04.3.051 Renovering afvandledning i Byvej
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 947.419,12
Konto 01.22.04.3.063 Omlægning afvandledning i Solvej og Irisvej
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 52.240,71
Konto 01.22.04.3.068 Frederikssund-Ølstykke vandsamarbejde
Anlægsbevilling i 1993
kr. 487.500,00
Afholdte udgifter i 1993
kr. 131.511,56
Afholdte udgifter i 1994
kr. 235,275,95
Uforbrugt anlægsbevilling
kr. 120.712,49
Det indstilles.
at
uforbrugte anlægsbevillinger på konto 01.22.02.3.061, 01.22.03.3.059,
01.22.03.3.060, 01.22.04.3.051, 01.22.04.3.063, 01.22.04.3.068 ialt kr
1.790.078,71 overflyttes til 1995 og frigives.

TU's beslutning:
O

Sag nr. 29
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 29

Overførsel af uforbruqte rådighedsbeløb
J.nr. 13.01.07.G05/24
Elforsyningen
Konto 01.22.02.3.003 Transformerstationer
Udvidelse af eksisterende transformerstation til forsyning af Skyllebakke Havn er på
grund af forsinkelse af byggeriet ikke blevet udført i 1994.
Uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 450.000,- ønskes overført til 1995.

Fjernvarmeforsyningen
Konto 01.22.03.3.052 Nye ledninger.
Fjernvarmeforsyning af Skyllebakke Havn er på grund af forsinkelse af byggeriet ikke
blevet udført i 1994.
Uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 1.330.000 ønskes overflyttet til 1995.
Det indstilles.
at
uforbrugte rådighedsbeløb på konto 01.22.02.3.003 og 01.22.03.3.052 ialt kr.
1.780.000 overflyttes til 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 30
TU-møde den 28. februar 1995
Hl/mh

Sag nr. 30

Elforsyningen - Tilslutningsafgifter
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.G05/181
Der forventes indtægter fra byggeriet på Skyllebakke Havn samt individuelle byggerier
eller udvidelser af eksisterende installationer på ialt kr. 550.000,-.
Anlægsbevillingen finansieres over manglende tilslutningsafgifter for 1994 konto
01.22.02.3.060.
Det indstilles
at
der søges anlægsbevilling på kr. 550.000,-.

Sag nr. 31
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 31

Fjernvarmeforsyningen - Driftsregnskab for 1994
J.nr. 13.00.00.008/80
De samlede budgetterede driftsudgifter udgør
De samlede udgifter iflg. regnskab udgør
Mindreudgift

kr. 25.785.000
kr. 22.959.000
kr. 2.826.000

De samlede budgetterede driftsindtægter udgør
De samlede indtægter iflg. regnskab
Merindtægt

kr. 29.597.000
kr. 31.063.000
kr. 1.466.000

Mindreudgiften skyldes at kedelanlægget har kørt med en højere virkningsgrad end
forudsat i budgettet, og at renten har været lavere end forudsat, samt andre mindre
udgifter fordelt på de andre driftskonti.
En del af merindtægten skyldes, at erhvervsmålerne er udskiftet, samt en del af de
ældste villamålere, så den leverede varme bliver målt mere nøjagtigt. Salg af varme er
et acontobeløb i regnskabet, og kan ved måleraflæsningen den 1. april godt give no
get udsving. Der forventes, at det endelige resultat ligger nogenlunde midt imellem
budget og regnskab.
Gæld er i budgettet forudsat at blive forøget med kr. 1.807.971 til kr. 56.614.577 med
en mellemregningskonto med en underdækning på kr. 2.065.000.
Gælden er i regnskabet reduceret med kr. 3.971 til kr. 54.802.635 med en mellem
regningskonto med en overdækning på kr. 2.235.726.
Det indstilles, at driftsregnskabet 1994 godkendes.
Bilag: Regnskab.

TU's beslutning:

o

Sag nr. 32
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 32

Elforsyningen - Driftsregnskab for 1994
J.nr. 13.00.00008/80
De samlede budgetterede driftsudgifter udgør
De samlede udgifter iflg. regnskab udgør
Mindreudgift

kr. 35.852.000
kr. 35,286.000
kr.
566,000

De samlede budgetterede driftsindtægter udgør
De samlede indtægter iflg. regnskab
Mindreindtægter

kr. 39.125.000
kr. 32.750.000
kr. 6.375.000

De manglende indtægter skyldes at elprisen er sat ned i 1994, og budgettallet er ikke
blevet reguleret, samt at regnskabet for salg af el er et acontobeløb, som bliver regu
leret efter måleraflæsning den 1. april.
Acontobeløbet for salg af el sammenholdt med indkøb af el er acontobeløbet ca kr
4.000.000 for lavt.
De resterende ca kr. 2.300.000 skyldes skyldes at budgettet ikke er reguleret.
Formuen er i budgettet forventet at blive forøget med ca kr. 156.000 til kr. 11.336.000.
Formuen er i regnskabet forøget med ca kr. 842.000 til kr. 12.021.102.
Det indstilles
at
driftsregnskab 1994 godkendes.
Bilag: Regnskab

TU's beslutning:

Sag nr. 33
TU-møde den 28. februar 1995
HL/mh

Sag nr. 33

Vandforsyningen - Driftsregnskab for 1994
J.nr. 13.00.00.008/80
De samlede budgetterede driftsudgifter udgør
De samlede udgifter iflg. regnskab
Merudgift

kr. 4.753.000
kr. 4.801.000
kr.
48.000

De samlede budgetterede driftsindtægter udgør
De samlede indtægter iflg. regnskab
Merindtægt

kr. 6.532.000
kr. 6,568.000
kr.
36.000

Gælden er i budgettet forudsat at blive reduceret med kr. 365.688 til kr. 5.974.082
Gælden er i regnskabet reduceret med kr. 24.318 til kr. 6.315.432.
Det indstilles.at driftsregnskab 1994 godkendes.
Bilag: Regnskab

TU's besliutning:

Sag nr. 34
TU-møde den 28. februar 1995
LBs/mh

Sag nr. 34

Spildevandsplan 1983-92 - Tillæg af februar 1995
J.nr. 06.00P15/1587
I spildevandsplanen er ikke planlagt særskilte udledninger for området Skyllebakke
Havn.
I forbindelse med planlægningen af regn- og spildevandsanlæg for området er aftalt
med grundejernes repræsentanter, at spildevand tilsluttes eksisterende anlæg ved
Skyllebakken, som forudsat i planen, og regnvandsafløb udledes til havnebassin, som
ny udledning til recipienten.
Tillæg til spildevandsplan, dateret februar 1995, omfatter denne ny udledning.
Tillægget er fremsendt til Frederiksborg Amt.
Det indstilles, at tillæg af februar 1995 godkendes.

TU's bsiutning:

Sag nr. 35
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr 35

Campingpladsen - Pilehegn
J.nr. 81.00:05.08.G01/90
Med brev af 10. februar 1995 redegør Frederikssund Turistforening forforventet ind
tægtstab som følge af udført styning af pilehegn på campingpladsen langs omkørsels
vejen.
Styningen af pilehegnet er udført på foranledning af henvendelse til vejvæsenets
gartnerafdeling fra Vikingebopladsen.
Der forelægges forvaltningens redegørelse af 5. januar 1995.
Det skal tilføjes, at det efterfølgende er oplyst, at campingpladsens forpagter har væ
ret på pladsen medens arbejdet blev udført.
Som det fremgår af redegørelsen skulle forpagteren selvfølgelig have været kontaktet
forinden arbejdet blev iværksat.
Indstilling: Henstilles.
Bilag: Redegørelse af 5. januar 1995
Brev af 10. februar 1995

TU's beslutning:
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Sag nr. 36
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr. 36

Byvej og differentierede hastigheder i nordlige bydel - Tidsplan m.v.
J.nr. 05.01.G01/1471
J.nr. 05.13.10.G01/1369
Der forelægges forslag til tidsplan for gennemførelse af resterende arbejder for 1.
etape på Byvej, samt gennemførelse af 2. etape.
Indstilling: Til efterretning.

TU's beslutning:
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Sag nr. 37
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Jernbanegade - Nv bro
J.nr. 05.03.00G01/2101
Der forelægges tidsplan for resterende arbejder på broanlæg m.v.
Indstilling: Til efterretning.

TU's beslutning:

Sag nr. 37

Sag nr. 38
TU-møde den 28. februar 1995
LBs/mh

Sag nr. 38

Regnskab 1994 - Foreløbigt
J.nr. 00.01.008
Med regnskabsrapport af 3. februar 1995 er udarbejdet foreløbigt regnskab for udval
gets områder.
Som bilag vedlægges,
Sammendrag for skattefinansierede driftsudgifter
Foreløbigt regnskab for spildevandsanlæg og renovation.

TU's beslutning:

Sag nr. 39
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr. 39

Anlæqsrapport 1994
J.nr. 00.01.002
Der forelægges anlægsrapport pr. 3. februar 1995.
Af rapporten fremgår forbrug i 1994.
På mødet vil blive fremlagt forslag til overførsler fra 1994 til 1995 for ikke afsluttede
anlægsarbejder.
Bilag: Rapport af 3. februar 1995.
Ansøgning om overførsler af uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb
TU's beslutning:

Sag nr. 40
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr. 40

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 forventes, at kommunens repræsentant orienterer fra mødet.
Indstilling: Henstilles

TU's beslutning:

Sag nr. 41
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr. 41

Frederikssund Renseanlæg - Slamhåndtering
J.nr. 06.15.G01/1545
På teknisk udvalgs møde den 13. december 1994 blev notat om slambehandling på
Frederikssund renseanlæg, november 1994, taget til efterretning.
Notatet har efterfølgende været forelagt plan- og miljøudvalget specielt af hensyn til
dette udvalgs myndighedsudøvelse på området. Der er bl.a. stillet spørgsmål om
slammængder og disses fordeling på året.
I fortsættelse heraf forelægges oversigt af 20. januar 1995 over udbragte slam
mængder i 1991 og 1992-93 samt 1993-94, og det skal samtidig oplyses, at der i et
enkelt tilfælde er sket en overdosering af slam.
Det indstilles at det oplyste tages til efterretning og oversendes til plan- og miljøud
valgets behandling.
Bilag: Referat af 23. januar 1995
Oversigt af 20. januar 1995

TU's beslutning:

Sag nr. 42
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr. 42

Renseanlægget - Deponering af slam
J.nr. 06.15G01/1545
I notat af november 1994 om slambehandling er opstillet en handlingsplan for fremti
dig håndtering af slam fra renseanlægget.
I forventning om at miljøministeriet i løbet af 1. halvdel af 1995 udsender en revideret
slambekendtgørelse foreslås,
at
at

at

der snarest muligt etableres et depot for slam omfattende en plads for ca
1.000 m3, placeret i den sydlige del af kommunen,
eventuelt forslag til anlæg af depot på ca 600 m3 i den nordlige del af
kommunen og/eller anlæg af kalkstabiliseringsanlæg afventer til revideret
bekendtgørelse er modtaget,
der i tilfælde af vanskeligheder med daglig udspredning af slam indtil depot er
etableret foretages kompostering eller forbrænding af slam periodevis.

Der forelægges notat af 6. februar 1995.
Det indstilles, at det tiltrædes at forvaltningen iværksætter de planmæssige aktiviteter
som forudsættes for gennemførelse af anlæg af et depot, og at plan- og miljøudvalget
orienteres.
Bilag: Notat af 6. februar 1995.

TU's beslutning:

fa

Sag nr. 43
Tu-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sag nr 43

Frederikssund Renseanlæg - Administration af slamhåndtering
J.nr. 06.15G01/1545
I henhold til handlingsplan i notat om slambehandling på Frederikssund Renseanlæg
er udarbejdet forslag til instruks for administration af slamhåndteringen.
Forslaget er udarbejdet af anlægs- og driftsafdelingen i samråd med miljøafdelingen
og Nordsjællands Landboforening.
Den i handlingsplanen nævnte kvalitetssikringserklæring overfor brugerne anses for
tilfredsstillet ved, at det i slamkontrakter kommer til at fremgå, hvem der er myndighed
for brugernes slammodtagelse.
Det indstilles, at forslaget tages til efterretning og oversendes til plan- og miljøudval
gets orientering.
Bilag: Forslag til instruks af 6. februar 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 44

Sag nr. 44
TU-møde den 28. februar 1995
NBG/ap

Regionale trafikspørqsmål i Frederikssundsfingeren - status
J.nr. 00.01A06/1665
Til udvalgets orientering fremsendes den tekniske direktørs notat "Regionale Trafik
projekter i Frederikssundsfingeren" af 23. februar 1995.
I notatet redegøres for status over de trafikprojekter, som er under behandling i bycir
kelsamarbejdet i Frederikssundsfingeren.
Det indstilles, at notatet tages til efterretning.
Bilag:
Regionale Trafikprojekter i Frederikssundsfingeren af 23. februar 1995
Trafikforbindelse mellem landsdelene på begge sider af Roskilde Fjord Kronprins Frederiks Bro, udkast af 16. februar 1995
Fælles mål for Centerstrukturen, udkast af 22. februar 1995

TU's beslutning:

o

Sag nr. 45
TU-møde den 28. februar 1995
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 14 til pkt. 39.
Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Sag nr. 45

Sag nr. 46
TU-møde den 28. februar 1995

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

Sag nr 46

Sag nr. 47
TU-møde den 28. februar 1995

Sag nr. 47

Eventuelt
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