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Sag nr. 98
TU-møde den 23. juni 1992
HL/mh

Sag nr. 98

Bud,et for vandforsyningen i 1993
J.nr. 13.02.00002/127
Forslag til drifts- og anlægsbudgetter for vandforsyningen i 1993.
Forslag til drifts- og anlægsbudgetter vedlægges.
Det indstilles
T U ’s beslutning:

at budgetforslaget godkendes.

Sag nr. 99
TU-møde den 23. juni 1992
HL/mh
Forslår

Sag nr. 99

til takster for vandfors nin; en gældende fra 1. se; tember 1992.

J.nr. 13.02,00029/83
Med de anlægsaktiviteter, som er planlagt i anlægsbudgettet frem til
1998, vil det være nødvendigt at hæve vandpriserne og den årlige fast
afgift med 5,5X, for at vandforsyningens gældsafvikling kan følge prog
nosen om, at vandforsyningen kan være gældfri i år 2014.
Forbrugsafgiften for ejendomme uden vandmåler er hævet med 101 for at
fremme montering af vandmåler jfr. byrådsbeslutning, at alle ejendomme
skal have monteret vandmåler inden den 31. december 1983.
Der resterer stadig at blive monteret vandmåler i 35 ejendomme.
Forslag til takstblad vedlægges.
Det indstilles, at forslaget til takstblad godkendes.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 100
TU-møde den 23. juni 1992
HL/mh

Sag nr. 100

Budget for f 'ernvarmefors nin.en i 1993.
J.nr. 13.03.00002/128
Forslag
1993.

til

drifts-

og

anlægsbudgetter

for

fjernvarmeforsyningen

i

Forslaget til drifts- og anlægsbudgetter vil medføre en forhøjelse af
fastafgiften og tilslutningsafgiften med 3,3% den 1. april 1993 og u
ændret variabel afgift (MWh-prisen) under forudsætning af, at gasprisen
ikke stiger over 2,85 kr/m3.
De prognoser, som er udarbejdet for gældsafviklingen for fjernvarmefor
syningen, vil gælden være ca 3 mio. kr. mindre ved udgangen af 1993 end
forudsat i projektredegørelsen.
Forslag til drifts- og anlægsbudgetter vedlægges.
Det indstilles, at budgetforslaget godkendes.
TU*s beslutning:

Sag nr. 101
TU-møde den 23. juni 1992
HL/mh

Sag nr. 101

Bud:et for elforsyningen i 1993
J.nr. 13.01.00002/129
Forslag til drifts- og anlægsbudgetter for elforsyningen i 1993.
Indkøb af el forventes at være uændret angående mængde i forhold til
1992.
Forslaget til budget 1993 vil ikke medføre stigning i elpriserne.
Kommer der prisstigninger på indkøb af el, vil prisstigningerne blive
pålagt forbrugerne.
Elprisen gældende fra 1. januar 1993 vil blive vedtaget i december må
ned 1992.
Formuen på elforsyningen forventes at være ca 3 mio. kr. ultimo 1993.
Forslag til drifts- og anlægsbudgetter vedlægges.
Det indstilles, at budgetforslaget godkendes.
TU*s beslutning:

Sag nr. 102
TU-møde den 23. juni 1992
HL/mh

Sag nr. 102

Omlægning af eksisterende blokvarmecentral over 0 25 MW til naturgas
J.nr. 13.03.00.G01/56
Teknisk udvalg besluttede den 25. februar 1991 under sag nr, 23 at på
lægge tre blokvarmecentraler på Go-Ro Food A/S at udarbejde projekt
"inden for muren".
Co-Ro Food ankede påbudet til Energistyrelsen, som i skrivelse den 6.
februar 1992 har pålagt Co-Ro Food A/S at udarbejde projekt "inden for
muren" senest den 6. marts 1992 og tilsende projektet til HNG.
HNG har fremsendt projekt for tilslutning af de to blokvarmecentraler
på Holmensvej 11-13 og en blokvarmecentral på Ellekær 1 til Frederiks
sund kommune den 12. maj 1992.
Der er ikke taget nogle forbehold overfor projektforslaget for tilslut
ning af blokvarmecentralerne.
Det indstilles.
at
to blokvarmecentraler på ejendommen Holmensvej 11-13 og en blokvar
mecentral på ejendommen Ellekær 1 pålægges at blive tilsluttet na
turgasforsyningen senest et år efter modtagelsen af påbudsskrivel
sen.
TU*s beslutning:

Sag nr. 103
TU-møde den 23 juni 1992
OFO/lh

Sag nr. 103

Genbrugs- og affaldscenter "Ornesten " , behandlin
takster, åbningstider o r tidsplan.

af forsla

til

J.nr. 07.04.029 - 07.04G01 - 07.04P21
Der vedlægges Carl Bro A / S ’ og miljøafdelingens forslag til:
a.
b.
c.

Takster
Åbningstider
Tidsplan

T U ’s beslutning:
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Sag nr. 104
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 104

Sale af kommunale arealer
J.nr. 82.02.01.P21/438
På udvalgets møde den 31. marts 1992 blev vedtaget at udsætte følgende
sag, idet enkelte arealer skulle besigtiges.
Forvaltningen er blevet pålagt at gennemgå de kommunalt ejede ubebygge
de arealer med henblik på eventuelt salg.
Iblandt er der nogle arealer, der ligger under teknisk udvalg. Arealer
ne henligger ubenyttede, og vil umiddelbart kunne sælges.
1.

Matr.nr. 191 - 192 Bygrunde, Færgevej
Tidligere beboelse. Nu ubebygget.

2.

Matr.nr. 15 Snostrup, Snostrupvej
Engareal og udløbsledning fra Snostrup renseanlæg.
Der skal ske rørlægning af en grøft og udskillelse af den og et
vejareal.

3.

Matr.nr. 15 Snostrup, Snostrupvej.
Tidligere Snostrup renseanlæg.
Der ligger et regnvandsbassin på grunden, men den nordlige del kan
frastykkes til beboelse.

4.

Matr.nr. lay, lad og lat Oppe Sundby, Engtoftevej
En del af disse ejendomme er anvendt til Marbækvejs forlængelse.
Restarealet kan udstykkes til beboelse.

5.

Matr.nr. 3bf Markjorder, Ådalsvej.
Grund med vandtårn.
Med en mindre skelregulering kan der etableres en byggegrund til
beboelse.

6.

Matr.nr. 9c Markjorder, Klintevej.
Grønt område.
En del af arealet kan frastykkes til byggegrund.

Arealerne skal sælges efter forudgående offentligt udbud i henhold til
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Dog kan
matr.nr. 191, 192 Bygrunde, Færgevej sælges uden, da de er under 2000 mz
og ikke kan bebygges.
Udsnit af matrikelkort der viser de aktuelle arealer fremlægges på mø
det .
I fortsættelse af ovennævnte sag forelægges forslag til magelæg angåen
de ejendommen matr.nr. 1 ax Oppe Sundby, Engtoftevej 1.
Efter besi t i .elsen indstilles;
Areal 1: Sælges ikke, idet arealet fortsat skal henligge som grønt om
råde .
Areal 2
+3+4:

Indstilles solgt.

Areal 5: Eventuelt salg udsættes indtil beslutning om vandtårnets frem
tidige anvendelse.
Areal 6: Arealet sælges ikke, og foreslås benyttet
transformerstation og pumpestation.

til campingplads,

T U ’s beslutning:

/s

Sag nr. 105
TU-møde den 23. juni 1992
SK/mh

Sag nr. 105

Vedli eholdelse af kommunens e ’endom - Rådhuset
Matr.nr. 35 Bygrunde. Torvet 2, hysning 5.
J.nr. 82.07:00.01G01
Bygning 5 er den gamle rødkalkede bygning der grænser op til Frederiks
sund arrest.
I de sidste par år har forvaltningen flere gange måttet reparere byg
ningens varmeanlæg efter akut vandskade.
Det er især anlægget i stueetagen det er galt med, idet rørinstallatio
nen, indstøbt i betonetagedækket og murværket.
Forvaltningen har en begrundet mistanke om, at hele rørinstallationen
er stærkt tæret af rust og dermed utæt.
Anlægget kan ikke sættes istand, og der er derfor brug for et helt nyt
anlæg med synlig rørføring.
Et foreløbigt skøn over udgifterne andrager:
Renovering af kedelrum
Ny rørinstallation, varmeveksler,
varmtvandsbeholder ogklimastatanlæg
Projektering
Ialt excl. moms

kr.

25.000

kr. 135.000
kr. 30.000
kr. 190.000

Et så stort beløb kan ikke dækkes over ejendommens almindelige vedlige
holdelseskonto .
Det
at
at
at

indstilles.
forslaget godkendes,
der søges anlægsbevilling,
anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i forslag til
investeringsoversigt for 1993.

TU*s beslutning*

Sag nr. 106
TU-møde den 23. juni 1992
SK/mh

Sag nr. 106

Opførelse af ny daginstitution til 60 børn
Matr.nr. 121 a o. 226 Frederikssund b runde. Frederiksbor ve

2

J.nr. 82.06.04.G01/1403
Tidligere behandlet:
TU-møde den 12. maj 1992 under sag nr. 84
TU-møde den 26. maj 1992 under sag nr. 93
Forvaltningen har i samarbejde med firmaet Anker Hansen & Co udarbejdet
forslag til placering af institutionen. Forslaget er udarbejdet efter
de retningslinier, der blev vedtaget på plan- og miljøudvalgets møde
den 14. april 1992. Forslaget er senere godkendt af formanden for planog miljøudvalget.
Plan- og miljøudvalget har intntioner om at udarbejde en samlet dispo
sitionsplan for alle de grønne områder omkring Falkenborgskolen. Efter
denne plan skal områderne udvikles til et mere atraktivt og sammenhæn
gende parkområde, hvor der kan foregå sport og leg.
Den nye institutionsbebyggelse
dette parkområde.

bør fremstå

som en

solitær bygning

i

I forslaget til placering af institutionen er der taget hensyn til
plan- og miljøudvalgets fremtidige disposition, og institutionsbebyg
gelsen er derfor koncentreret i den nordøstlige del af området, på
matr.nr. 226 bygrunde, hvor der også anlægges parkeringsplads og ad
gangsvej til Frederiksborgvej.
Forslaget indebærer, at det store grønne område mod sydvest, som udgø
res af matr.nr. 121a, fuldstændigt friholdes for bebyggelse.
Men forslaget medfører også, at kommunen er nødt til at disponere over
en del af en lille privat vej, der er anlagt som adgangsvej til naboe
jendommen matr.nr. 227b.
Vejen ligger på kommunens ejendom matr.nr. 226, men der er den 21. de
cember 1976 tinglyst en deklaration,
som kun tillader ejeren af
matr.nr. 227b at benytte den.
Deklarationen har afløst en ældre deklaration fra den 31. december
1938, som også tillod ejeren af matr.nr. 227b vejret over matr.nr. 226
til hovedlandevejen Frederikssund Hillerød.
I begge deklarationer har ejeren af matr.nr. 227b alene påtaleretten.
Efter den første deklaration fra 1938 er der alene tale om en vejret,
medens der i deklarationen fra 1976 også er tale om, at brugsretten til
vejen ikke kan udvides til at gælde for andre parceller, der grænser op
til vejen. Der kan dog være tvivl om, hvorvidt der med denne formule
ring også menes kommunens ejendom matr.nr. 226, som vejen er en del af.
Men efter landinspektørens udlægning og de aftaler der tilsyneladende
er indgået mellem kommunen og ejeren af matr.nr. 227b i 1975, gælder
det sandsynligvis også kommunens ejendom.
Forvaltningen har derfor forespurgt ejeren af matr.nr. 227b, om kommu
nen kunne få brugsret over en del af vejen, men ejeren har i brev af
12. juni 1992 afvist forespørgslen under henvisning til den øgede tra
fik institutionen vil medføre.

Sag nr. 106

Sag nr. 106

Der foreligger nu følgende muligheder for at komme videre med sagen:
1.

2.

3.
4.

Institutionen kan rykkes længere syd på, så der bliver plads til en
ekstra vej ved siden af den private vej. Vejteknisk er det en dår
lig løsning med to udkørsler til Frederiksborgvej og det grønne
område mod syd bliver mindre.
Vejmyndigheden eksproprierer brugsbegrænsningen på en del af vejen,
og ændrer dens status til privat fællesvej. Eventuel erstatning vil
givet vis blive minimal, men institutionens tidsplan vil blive
stærkt påvirket. Byggestart 4. august 1992 og ibrugtagning 1. fe
bruar 1993.
Institutionens placering bibeholdes, medens man etablerer parke
ringsplads ved rundkørslen og adgangssti til institutionen.
Man vælger at fortolke deklarationen på en sådan måde, at brugsbe
grænsningen kun gælder for de selvstændige parceller, der grænser
op til vejen mdo øst, medens brugsbegrænsningen ikke gælder for den
parcel, som vejen ligger på. Man tager med andre ord for givet, at
kommunen kan benytte den vej, der ligger på dens ejendom.
Hvis projektet skal baseres på denne fortolkning, kræver det juri
diskbistand. Det er dog ingen garanti for, at fortolkningen ikke
kan blive underkendt ved en domstol.

Ind stilline:
Forvaltningen (vejmyndigheden) bemyndiges til at iværksætte en ekspro
priationsforretning hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til de trafi
kale forhold og områdets disponering.
Bilag: Deklaration af 21.12.1976
Deklaration af 31.12.1938
Referat af 31.10.1975
Aftale af september 1976
TU *s beslutning:

Maå-X

Sag nr. 107
TU-møde den 23. juni 1992
TR/mh
Forsla;

Sag nr.

107

til driftsbud et 1993

J.nr. 00.01.002/1380
Der forelægges forslag til driftsbudget 1993 for de af udvalget admini
strerede konti.
Forslaget vedlægges.
TU*s beslutning:

^
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Sag nr. 108
TU-møde den 23. juni 1992
TR/mh
Bud et 1993
Forslå g til investeringsoversigt for 1993

Sag nr. 108

1994-96

J.nr. 00.01.002/1380
Tidligere sag: TU-møde den 26. maj 1992 sag nr. 92.
Fornyet behandling af det tidligere fremlagte forslag til investerings
oversigt 1993 (1994-96).
Det tidligere udsendte forslag bedes medbragt.
TU*s beslutning:

Sag nr. 109
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 109

Jernbane ade - ,åqaden
Licitationsresultat
J.nr. 05.01.G01/1313
Der har den 17. juni 1992 været afholdt indbudt licitation på udførelse
af anlægsarbejder i gågaden.
Licitationsresultat og revideret overslag over de samlede udgifter vil
blive fremlagt på mødet.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 110
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 110

Adgangsforhold til offentlig vej
J.nr. 05.01.G01/1473
I forbindelse med ny daginstitution ved Frederiksborgvej er drøftet pplads for Falkenborgskolen og SFO.
Samtidig er rettet henvendelse til forvaltningen om adgang til privat
p-plads på matr.nr. 123a Ude Sundby, Frederiksborggade 20-22.
Forinden videre disponeres foreslås, at der træffes principbeslutning
om hvorvidt private overkørsler til Frederiksborggade bør nedlægges og
erstattes af adgang til ejendommens bagareal, og hvor denne adgang til
sluttes offentlig vej.
Indstilling: Henstilles.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 111
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 111

Ve ¡vedligeholdelse
Udbud af asfaltarbe :der
J.nr. 05.01.09.G01/1376
Udvalget har godkendt forslag til slidlagsprogram for 1992.
Forinden der
drøftet.

indhentes

tilbud

ønskes

formen

på

tilbudsindhentningen

Hidtil er der indhentet 2 underhåndsbud for hvert af de 3 områder, som
kommunen har været opdelt i. Der er således rettet henvendelse til 6
asfaltfirmaer.
Dette har medført at firmaernes opgaver har været begrænset til for
holdsvis "små" arbejder, hvilket medfører højere priser.
Det er forvaltningens opfattelse, at der vil kunne opnås mindre priser
ved optagelse af forhandling om priser med et eller to asfaltfirmaer
(de nærmeste).
Det indstilles, at forvaltningen bemyndiges til at indhente priser på
asfaltarbejder og følgearbejder, således at disse udføres "bedst og
billigst".

TU’s beslutning:

Sag nr. 112
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 112

Hovedlandeve' 141
Stiforbindelse ved Jenriks Bakke
J.nr. 05.01.20.G01/974
I forbindelse med Dansk Ingeniørforenings jubilæum er etableret en ud
stilling af forskellige konstruktioner i Københavns centrum.
Blandt andet er etableret en gangbro på ca 30 m længde, opført af LAMI
LIMTRIE A/S.
Udstillingen skal fjernes ultimo august måned.
Broen kan placeres som stibro over Omkørselsvejen (hiv 141) ved Jenriks
Bakke, hvor der tidligere er forsøgt at etablere en niveaufri stikryds
ning.
Anlægsudgiften for overtagelse af broen samt opstilling, fundament og
tilslutninger andrager ca kr. 500.000.
Sædvanlig prisniveau til sammenligning anslås til ca 2,5-3,0 mio. kr.
Det foreslås indstillet til byrådets godkendelse,
at
brokonstruktionen søges overtaget,
at vejdirektoratets og een grundejers (Rosenvænget) tiltrædelse ind
hentes ,
at
anlægsbevilling på ca kr. 500.000 meddeles og finansieres over kas
sebeholdningen.
Som bilag vedlægges planudsnit og opstalt.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 113
TU-møde den 23. juni 1992
TR/mh

Sag nr. 113

Lov om betalingsvedtægt for spildevandsanlæg
J.nr. 25.14.029

O-'

I henhold til ovennævnte lov skal kommunen udarbejde ny betlingsvedtægt
til ikrafttræden pr. 1. januar 1993.
Der vil på mødet blive redegjort for lovens indhold.

Sag nr. 114
TU-møde den 23. juni 1992
TR/mh

Sag nr. 114

Udle'ningsbudget for 18 un domsboli er

Lundeve ;

J.nr. 03.02.12G01/1478
AKB fremsender udlejningsbudget for 18 ungdomsboliger,
til godkendelse.

Lundevej 18 D

10 boliger på hver 25,65 m2 med selvstændigt køkken + bad samt 8 boliger
på hver 24,85 m2, hvor 2 boliger deler køkken + bad.
Den månedlige leje er henholdsvis kr. 1784 og kr. 1681 incl. varme +
el.
Det indstilles, at budgettet godkendes, men at det henstilles til AKB,
at der ved fremtidig udlejning ansættes en leje, så forskellen på lejen
bliver større på de 2 værelsestyper.
TU's beslutning:

(Mm .

CtéC

Sag nr, 115
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning.
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 52 til pkt. 64.
./.

Bilag: Oversigt.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 115

Sag nr. 116
TU-møde den 23. juni 1992
LBS/mh

Sag nr. 116

Forvaltningen orienterer om forvaltning saf .reiser, lov ivnin ,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
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Sag nr. 117
TU-møde den 23. juni 1992
Eventuelt

Sag nr. 117

Sag nr. 118
TU-møde den 23. juni 1992
TR/mh

Sag nr. 118

Gågaden Jernbane .ade
J.nr. 05.01.G01/1480
I forbindelse med istandsættelsen af gågaden vil det være nødvendigt at
udskifte en eksisterende kloakledning, der løber fra Jernbanegade gen
nem en port til ejendommen Jernbanegade 20 ned til Servicegaden.
Samtidig bør der lægges yderligere en kloakledning, så spildevandet kan
separeres. Endvidere ønsker elværket og KTAS at få lagt forsyningskab
ler i samme tracé.
Såfremt der ikke kan opnås forlig med ejerlejlighedsforeningen,
der foretages ekspropriation.

skal

Indstilling;
Såfremt der ikke opnås forlig indvarsles der til åstedsforretning med
henblik på ekspropriation af rettighederne til nedlægning af ovennævnte
ledninger.
T U ’s beslutning:

