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Sag nr. 84______

Vedligeholdelse af kloakforsyningens traktor og spulevogn

Journal nr.:

83.11G01/3352/OG

Indledning:

I stedet for investering i en ny traktor i 1998 ønskes den 9 år gamle
traktor renoveret, da det vil være en både teknisk og økonomisk
forsvarlig løsning. Samtidig ønskes spulevognen, som er udskiftnings
klar renoveret med nye pumper og hydraulisk drift af slangeruller
svarende til nutidig standard. (Spulevognen er 10 år).

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Foranlediget af Teknisk Udvalgs beslutning om at spare kr. 510.000 i
1998 til en ny traktor, og i stedet fremskynde en vedligeholdelse af den
eksisterende traktor og spulevogn fremlægges hermed ansøgning om
tillægsbevilling til driftsmidler i 1997 til dækning af omkostninger til
vedligeholdelse af renseanlæggets spulevogn.

Bevilling:

Tillægsbevilling til renseanlæggets driftskonto:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Hovedreparation af traktor
Vedligeholdelse af spule- og
sugepumpe
Ny Slangerulle
Ialt

60.000 kr.
61.500 kr.
221.500 kr

Finansiering
Uforbrugte midler fra 1996 der
tidligere er tillagt kassebehold
ningen
Tillægsbev.1997 fra kassebeh.
Ialt

126.000 kr.
95.500 kr.
221.500 kr.

100.000 kr.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
En godkendelse resulterer i en tillægsbevilling på kr. 221.500 i 1997, og
der henvises til, at der i 1998 vil være en besparelse på kr. 510.000.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at renoveringsprojektet af traktor og spulevogn i
1997 godkendes, og
at der ydes en tillægsbevilling på kr. 221.500 finansieret af kassebe
holdningen.
Der vil i 1997 og 1998 samlet blive en nedbringelse af kloakforsynin
gens gæld på kr. 288.500.
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Beslutninger:

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 85

Veinavn til nvt erhvervsområde ved Pedersholm

Journal nr.

05.01.01G01/SL

Indledning

I forbindelse med udbygning af nyt erhvervsområde ved Pedersholm
skal der besluttes et nyt vejnavn.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Området får vejadgang fra Strandvangen.
Følgende navne foreslås:
1. Pedersholmparken
2. Pedersholm Vænge
3. Pedersholm Allé
4. Strandvangsparken

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:
1 Pedersholmparken

Beslutninger:

Cs
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Formandens initialer:

Saq nr. 86

Opfølqninq på budqetanalvsen på spildevandsområdet.

Journal nr.

06.01.00002/3173/OG

Indledning

I fortsættelse af Teknisk Udvalgs møde den 21 april 1997, sag nr. 62,
er udvalgets ønsker og kommentarer omkring ejerforholdet af grunden
hvorpå renseanlægget ligger, vandafledningen i andre kommuner,
præcisering af drifts- og anlægsudgifter samt gældsafviklingsplan
kontra takstpolitik blevet undersøgt.

Lovgrundlag

Intet.

Sagsfremstilling

Ejerforhold omkrinq qrunden hvorpå renseanlæqqet liqqer:
Det har ikke været muligt at finde direkte dokumentation for, hvem der
ejer grunden hvorpå renseanlægget ligger.
Af landvæsenkommissionskendelse af 9. maj 1969 og 2. juli 1971 på
lægges Frederikssund og Oppe Sundby kommuner at yde erstatning for
to arealer. Arealet er derfor opkøbt for at anlægge renseanlægget.
Samtidig fremgår fordelingen af udgifterne af økonomisk oversigt fra
oktober 1972. Anlægsudgifterne fordeles med 90% til brugerne i
oplandet, og 10% til kommunen, som tilslutningsbidrag for kommunale
veje.
Af den økonomiske oversigt fremgår ligeledes, at der i udgifterne er
medregnet omkostninger, men ikke moms, forrentning og kurstab.
Med baggrund i ovenstående må det konkluderes, at grunden er
indregnet i anlægsomkostningerne, og derfor betalt af tilsluttede til
kloakken - nu kloakfonden.
Sammenliqninq af afledninqsbidraq fra andre kommuner.
Ved budgetmøde i Teknisk Udvalg den 21. maj 1997 blev der fremlagt
oversigt over aflednings- og vandbidrag for kommuner med samme
EKKO-tal som Frederikssund Kommune.
Præciserinq af konti for drifts- oq anlæqsopqaver
Til orientering om hvilke konti der anvendes til drift eller anlæg, er der
udarbejdet oversigt.
Sammenhænq mellem qældsafviklinqsplan oq takster.
I forbindelse med kommunens generelle situation skal kloakforsynin
gens gældsafvikling set i forhold til takstpolitikken diskuteres. Bilag nr. 1
viser at afledningsafgiften ligger under gennemsnitsprisen for Frederiks
sund Kommunes “EKKO-kommuneh’. I diskussion skal der tages højde
for de udgifter og problemer, der vil komme i forbindelse med den
generelle vedligeholdelse af kloaksystemet, havneudbygningen, regn
vandsbetinget udløb, spildevandsplanlægning samt spildevand i det
åbne land.
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Formandens initialer:

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

1. Samlet bidrag fordelt på vand og spildevand i sammenlignelige
kommuner.

Indstilling:
•

Teknisk Forvaltning anbefaler at
- Redegørelse om grunden hvorpå renseanlægget ligger tages til
efterretning, og at grunden tilhører kloakforsyningen.
- Redegørelsen om sammenligning af afledningsbidrag fra andre
kommuner tages til efterretning.
- Oversigten vedrørende præcisering af konti for drifts- og anlægsop
gaver godkendes.
- Redegørelsen om sammenhæng mellem gældsafviklingsplan og
takster tages til efterretning.
- Der udarbejdes et spildevandsnotat med baggrund i budgetanalysen,
vandområdeplan og den nye spildevandslov, der beskriver problemstil
lingerne og ressourcebehovet i det åbne land.
- Den resterende del af budgetanalysen forelægges i august

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 87

Revision af teknisk rapport - Havnen forslaq til færdiqqørelse af
Tippen

Journal nr.

04.01.10P16/3012/OG

Indledning

På Teknisk Udvalgs møde den 15.05.97, sag nr. 68, blev der oplyst
overfor udvalget, at dæklaget på Tippen ville blive 20 cm ler og 50
cm råjord og muld, ialt 70 cm. Afdækningslaget svarer til oplægget fra
arkitekten.
Efter teknisk forvaltnings erfaring med afdækning af forurenet jord, sidst
på matr. 27a Frederikssund bygrunde, er det tilstrækkeligt med ialt 50
cm afdækning på sammenlignelige arealer både med hensyn til
forurening og senere arealudnyttelse. Plan- og miljøudvalget godkendte
på mødet den 15.05.97 en ansøgning om etablering af depot på tippen
med afdækningen 50 cm.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Teknisk forvaltning har med baggrund i erfaring med amtets krav
vurderet, at et dæklag på 50 cm er tilstrækkeligt. Dette var fejlagtigt ikke
medtaget i teknisk udvalgs dagsorden.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Da den ændrede jordmængde er indenfor usikkerheden på beregnin
gerne er der minimale konsekvenser i form af færre udgifter.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler redegørelsen tages til efterretning

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 88

Requlativforslaa for Mellemrenden

Journal nr.

06.02G01/2745/HJ

Indledning

Forvaltningen har ladet udarbejde et regulativforslag for det kommunale
vandløb Mellemrenden.

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 12, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal
udarbejde et regulativ omhandlende vandløbets skikkelse, vandføring
og vedligeholdelsesbestemmelser.

Sagsfremstilling

I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassi
fikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vand
løb, er krav til indholdet af regulativerne nærmere fastsat.
Et regulativ skal indeholde bestemmelser der sikrer, at vandløbslovens
formålsbestemmelse § 1 overholdes. Formålsbestemmelserne er i
hovedtræk:
- at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand,
- at sikre, at foranstaltninger efter loven sker under hensyntagen til de
miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, d.v.s. sikre opfyldelse af
miljømålsætningen for det enkelte vandløb.
Regulativerne skal desuden indeholde bestemmelser om vandløbets
skikkelse/vandføringsevne, dræntilløb, arealer langs vandløb, bredeje
res forpligtelser o.m.a.
Forslag til regulativ for Mellemrenden er udarbejdet så vedligeholdel
sesbestemmelserne tilgodeser både de afvandingsmæssige interesser
hos lodsejerne og de miljømæssige forhold. Forslaget skal efter byrå
dets godkendelse udsendes i offentlig høring og herefter behandles
igen bilagt eventuelle kommentarer.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Udgiften til vedligeholdelse af Mellemrenden er vurderet til ca. 10.000
kr./år hvilket forventes at kunne indeholdes i det samlede budget for
vandløbsvedligeholdelse på ca. 51.000 kr./år.
Vedligeholdelsesudgiften kan variere fra år til år, idet det visse år vil
være nødvendigt at oprense for sandaflejringer. Det vil derfor være
hensigtsmæssigt at udnytte muligheden for at overføre uforbrugte
midler fra et år til næste budgetår.

Forslag til Regulativ for mellemrenden.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Indstilling:

Beslutninger:

Formandens initialer:

Forvaltningen indstiller, at regulativforslaget for Mellemrenden
fremsendes til byrådet med anbefaling af godkendelse til udsendelse i
offentlig høring.
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Formandens initialer:

Sag nr. 89_____________

Teknisk udvalgs besigtigelsestur 1997

Journal nr.

00.01 A14/2820/OG

Indledning

Teknisk udvalg har besluttet, at den årlige besigtigelsestur foretages
tirsdag den 19.08.97.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Plan over besigtigelsesturen forelægges udvalget på mødet, hvor der
også vil være lejlighed til at fremkomme med forslag.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det anbefales, at forslaget drøftes for fastsættelse af det endelige
program.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer

Sag nr. 90

Jagt på kommunale arealer

Journal nr.

04.01G01/RH

Indledning

Udvalget besluttede på mødet den 21. maj 1997, sag nr. 66, at sagen
skulle genoptages på mødet i juni 1997. Samtidig skulle foreligge op
lysning om muligheder forjagt på kommunale arealer.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

På alle kommunens bortforpagtede arealer er der forbud mod jagt.
Der er 2 ejendomme, der nu skal udliciteres i forpagtning:
Matr.nr. 4 a Oppe Sundby - Ørnestens jorder.
Matr.nr. 17 r Oppe Sundby - Rosenfeldts jorder

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Kort over områderne.
Udskrift af Teknisk Udvalgs protokol fra mødet den 21. maj 1997

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at forbud mod jagt på kommunale arealer
fastholdes.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer: '

Sag nr. 91

Moderniserinq af eksisterende benzinanlæg samt etablerinq af
et skærmtaq

Journal nr.

B 275/96/BR

Indledning

OK, Olieselskabet Danmark AMBA, Tømmervejen 5-7, 8260 Viby J.,
søger om tilladelse til ovennævnte.

Lovgrundlag

Lokalplan nr. 14 og overenskomst mellem FDB og Frederikssund
Kommune.

Sagsfremstilling

Bensinanlægget er etableret på vejarealet i henhold til en overens
komst godkendt af byrådet den 9. februar 1982 og af FDB den 20. april
1981. (d e t må være 1982),
Samtidig med ansøgningen om tilladelse til modernisering af benzinan
læg og etablering af nyt skærmtag, søges der om tilladelse til at sløjfe 2
10.000 I eksisterende nedgravede benzintanke og nedgrave 1 ny
40.000 I og 1 ny 25.000 I benzintanke.
Olieselskabet Danmark AMBA har senest den 25. oktober 1988 søgt
om tilladelse til et tilsvarende skærmtag.
Tilladelsen blev nægtet med henvisning til vejmyndighedens udtalelse
om, at man ikke ønsker det bestående tankanlæg udvidet med et
skærmtag eller andet.
Teknisk Forvaltning er med hensyn til miljøsagen indforstået med, at
der gives tilladelse til den ansøgte modernisering, herunder udskiftning
af benzintankene, på nogle angivne vilkår.
Som ejer skal Frederikssund Kommune godkende ansøgningen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler Teknisk Udvalg som administrator af arealet,
at der ikke gives tilladelse til udvidelse af benzinanlægget,
at der ikke gives tilladelse til etablering af skærmtaget,
at der gives tilladelse til at udskifte benzintankene som beskrevet, og
på vilkår at de 2 stk. 10.000 I tanke, som sløjfes, bliver opgravet og
bortskaffet.
,

Beslutninger:
i

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 92_____

Anv. af midler til vedligeholdelse af kloakledningsanlægget

Journal nr.

06.01.00G01/2899/OG

Indledning

Teknisk Forvaltning fører løbende opsyn med ledningsanlæggets
tilstand, og har på den baggrund udarbejdet forslag om, hvilke arbejder
der gennemføres i 1997.

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet prioriteringsliste over hvilke vedlige
holdelsesopgaver, der ønskes løst inden for kloakforsyningen. Det fore
slås, at opgaverne udføres i listens rækkefølge, som beskrevet neden
for.Beløbene er beregnet som overslag.
Prioritet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Projekt
Smedetoften
Holmensvej
Omkørselsvejen
Elsenbakken
Byvej
Stikledninger/vedligeholdelse
Gulspurvevej
Marbæk Allé
TV-inspektion 1997
Ialt

Overslag
1.350.000
335.000
200.000
200.000
100.000
100.000
350.000
338.000
275.000
4.248.000

Arbejdet iværksættes umiddelbart efter godkendelsen af prioriteringen.

Bevilling:

På driftsbudgettet er der i 1997 afsat følgende bevillinger til dækning af
udgifterne
Overførsel fra budget 1996
Afsatte midler for 1997 fra konto
ledninger og brønde 0510021606
Samlet budget til vedligeholdelse
Ompostering vedr. Strandbakken
Nettoforbrug til akutte opgaver frem
til 29.05.1997
Forventet forbrug til akutte opgaver
frem til 31.12.97
Restbevilling

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

685.000
3,131,260
3,816,260
64.200
- 119.094
- 150.000
3,611,366

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne afholdes indenfor den
givne driftsbevilling.

Frederikssund kommune
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Formandens initialer:

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Prioriteringslisten for vedligeholdelsesarbejderne godkendes, og der
udføres arbejder i den rækkefølge, som økonomien tillader.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 93

Sti ved Borqervænqet

Journal nr.

05.04.00G01/2898/KUH

Indledning

Tidligere behandlet af Byrådet, sag nr. 155, den 10. oktober 1996.
Det foreslås at den nuværende sti fra Skyllebakke Havn, forlænges
mod nord med ca. 160 m. Herved opnås der forbindelse med den
nordlige sti fra Borgervænget ned til Roskilde Fjord.

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 14

Sagsfremstilling

Der blev i 1996 udarbejdet et projekt til stiforlængelsen fra Skyllebakke
Havn og ca. 160 m mod nord. Der blev udregnet et overslag på kr.
70.000, - hvorefter der blev indhentet tilbud fra 2 entreprenører, hvor det
laveste lød på kr. 189.250,-. Projektet blev herefter sat i bero, dels
p.g.a. økonomien, dels p.g.a. oplysninger om at jorden i området kunne
være forurenet. Anlægsomkostningerne forventes øget med ca. kr.
23.000,
- til kr. 213.000,- p.g.a pristalsregulering på ca. 2,5 %, samt
uforudsigelige udgifter på 10 %.

Bevilling:

Der blev bevilliget kr. 70.000,- i 1996, hvoraf kr. 15.000,- er anvendt til
landinspektør- og advokatbistand. Derudover foreslås at der fra
kørebaner anden drift søges en negativ anlægsbevilling på kr 158.000,til anlægsprojektet. Herudover kommer evt. udgifter til deponering af
forurenet jord, såfremt der ved udgravningen til stien viser sig forurene
de materialer, som ikke umiddelbart kan genanvendes.
Bevilling søges først efter afholdt licitation.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Projektet ventes ikke at belaste personalemæssigt, da arbejdet udføres
af en ekstern entreprenør.

Bilag:

Beskrivelse af stien
Tværprofil
Plantegning

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at der anlægges en sti fra Skyllebakke Havn og ca. 160 m mod nord,
således at der opnås forbindelse fra den nordlige sti fra Borgervænget
ned til Roskilde Fjord,
at stien ved afslutningen føres ned på stranden som vist på plantegnin
gen,
at der indhentes tilbud fra 3 entreprenører, herunder de 2 entreprenører
der tidligere har afgivet tilbud, og
at bevilling på baggrund af afholdt licitation behandles i ekstraordinært
møde forud for Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august..

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
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Formandens initialer:

Sag nr. 94

Venstresvingsbane på Færqevei - anlæg

Journal nr.

05.01 G01/2717/HRL

Indledning

Anlæg af venstresvingsbane på Færgevej ved Skyllebakke Havn er
afsluttet. Anlægsregnskabet foreligger derfor til godkendelse.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

På anlægsregnskabet er der et mindreforbrug på i alt kr. 46.022,-. Dette
mindreforbrug skyldes, at de uforudsete udgifter er blevet væsentlig
mindre end forudsat.
I 1995 blev der tillagt kr. 115.000,- til kassebeholdningen. Beløbet blev
indbetalt af Højgaard & Schultz som var hovedentreprenør for PFA.
Anledningen var at vejlovens § 70 giver mulighed for påligning af
betaling af anlægsudgifter i særlige tilfælde

Bevilling:

Entreprenørudgifter iht. tilbud
Ændring af gadelys
Diverse afmærkning
Uforudsigelige udgifter 15%
I alt

FORBRUG
215.668
38.510
25.975
6.825
286.978

BEVILLING
AFVIGELSER
223.765
-8.097
40.000
-1.490
27.000
-1.025
_______ 42.235__________ -35.410
333.000
-46.022

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at
mindreforbruget på kr. 46.022,- tillægges kommunens kassebehold
ning.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 95

Fortove ved Holm ensvei m.v.

Journal nr.

05.01.08G01/3336/KUH

Indledning

For at forbedre forholdene for fodgængere på Holmensvej foreslås det,
at der anlægges fortov fra krydset Byvej/Holmensvej til krydset Smedetoften/Holmensvej.

Lovgrundlag

Intet.

S agsfrem stilling

I samarbejde med et rådgivende Ingeniørfirma er der udarbejdet en liste
over de fortovsarbejder, der foreslås udført i 1997. Efter listens udarbej
delse, der ikke inkluderer Holmensvej, er der fremkommet ønsker om at
forbedre forholdene for de fodgængere der færdes på Holmensvej.
Efter nærmere besigtigelse er det vurderet at behovet for fortov på Hol
mensvej er større end behovet for at renovere Torvet. Det vurderes at
Torvet kan repareres nødtørftigt af vejvæsenet over driften i år og at en
mere omfattende reperation derved kan udskydes i 1 til 2 år.

B evilling:

Der er i 1997 påregnet anvendt kr. 250.000,- af driftsbudgettet til reno
vering af fortove og der er tillige overført kr. 300.000,- fra 1996 til 1997
på anlægsbudgettet til fortovsarbejder.
Listen med forslag til fortovsarbejder 1997 efterlader kr. 120.000,- fra
de overførte midler på anlægsbudgettet. Det foreslås at de midler fra
anlægsbudgettet, der er afsat til renovering af Torvet, overføres til
anlæg af fortov på Holmensvej, i alt kr. 75.000,-. Det foreslås desuden
at der overføres kr. 55.000,- fra driftsbudgettet for kørebaner anden
drift.

Ø konom i og personale
m æ ssige konsekvenser:

Bilag:

Vejvæsenet oplyser at det kan udføre fortovsarbejdet sideløbende med
de øvrige aktiviteter.

Beskrivelse af fortovet
Plantegning
Tværprofil/snit
Udførelsesperiode

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

In d stillin g:

Beslutninger*

Formandens initialer:

Forvaltningen anbefaler,
at vejvæsenet, samt 2
entreprenører indbydes til at afgive tilbud
på fortovsarbejdet, og
at bevilling på baggrund af afholdt licitation behandles i ekstraordinært
møde i Teknisk Udvalg forud for Økonomiudvalgets og Byrådets møder
i august.
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s / ~ -

T

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 96_____

Orientering om betaling af tilsiutning til fjernvarme

Journal nr.

13.03.00G01/3238/HRL

Indledning

Fristen for tilslutning til fjernvarme udløber med udgangen af 1997.
Tilslutningspligten til fjernvarme, samt konverteringen af husets
varmeinstallationer til fjernvarme skal finansieres af forbrugeren.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Forbrugere, der ikke kan betale, vil få anlagt stikledningen som plan
lagt. Teknisk Forvaltning foreslår at finansieringen af stikledningen,
altså tilslutningsafgiften, kan ske som "vandstikmodellen” med betaling
over 5 år.
Finansieringen er betinget af en anbefaling af Økonomisk Afdeling.
Tilslutningsarrangementet for konverteringen, installationer inde i huset,
afholdes af kunden.
Stikledningen udføres med en engangshane i jorden ved afregningen,
således at der ikke kommer vand i rørene inde i huset. Dermed er til
slutningspligten opfyldt.
Når ejendommen konverteres graves ned til engangshanerne, og disse
åbnes. Derefter kan ejendommen forsynes.
Denne løsning er også anbefalet af Danske Fjernvarmeværkers
Forening, som kender lignende tilfælde andre steder i landet.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Redegørelse om tilslutning til fjernvarme
Redegørelse fra Økonomisk Afdeling
Udkast til opkrævning til forbrugere hvor “vandstikmodellen” er anvendt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget,
at forbrugere, der ikke kan betale, får anlagt stikledningen som planlagt
inden udgangen af 1997, og får den finansieret som “vandstikmodellen”
over 5 år, betinget af en anbefaling fra Økonomisk Afdeling, og
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 97______________Forstærkning af fjernvarme-forsyningsledning i Kocksvej

Journal nr.

3.03.11 G01/2957

Indledning

Det øgede forbrug af fjernvarme til den centrale bydel, krævede en
større hovedledning gennem Kocksvej, og Byrådet besluttede d. 12.
september 1996, at lade en forstærkning af ledningen udføre, og
samtidig lave stikledninger til de ejendomme der endnu ikke var
tilsluttet.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Arbejdet blev udbudt i licitation som totalentreprise, og der blev antaget
et rådgivende ingeniørfirma (Dansk Energimanagement A/S) til at styre
og lede opgaven, som var omfattende og kompliceret. Arbejdet blev
gennemført med lidt forsinkelse og et merforbrug på kr. 152.557,50
p.g.a. uventede komplikationer med de gamle rør, sammenstyrtede
render p.g.a. regnvejr m.m.

Bevilling:
Forbrug
701.861,00
1.016.453,50
238.883,40
119.249,60
2.076.447,50

Materialeudgifter
Entreprenørudgifter
Rådgiverudgifter
Uforudsigelige udgifter
I alt

Bevilling
719.482.00
902.000,00
210.793.00
91.615,00
1.923.890,00

Afvigelser
-17.621,00
114.453.50
28.090,40
27.634,60
152.557.50

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at
merforbruget på kr. 152.557,50 finansieres af kassebeholdningen og
tillægges fjernvarmeforsyningens gæld.

Beslutninger:
^

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 98_______________ Istandsættelse af Skyllebakkegade - el-forsyning. 102069.

Journal nr.

13.01.07 005/211/HRL

Indledning

På byrådsmødet d. 13. aug. 1996, blev det besluttet, at istandsætte
Skyllebakkegade og forny elforsyningen

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Arbejdet udførtes af egne håndværkere samt af entreprenørfirmaet Sv.
Å. Nielsen. Alle de gamle huse undtaget to har fået nyt elkabel ind. De
to der mangler, er meget dyre at lave. Der er samtidig lavet
ringforbindelse med Færgevej.
Der er til renovering af el-forsyningen bevilget kr. 230.000.
Mindreudgiften kr. 23.531,- skyldes besparelser på samtlige ydelser

Bevilling:
FORBRUG
96.770
9.910
5.760
94.029
206.469

Udbudt i licitation
Uforudsete udgifter
Løn eget regi
Materialer eget regi
Ialt
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

BEVILLING
103.883
9.917
13.800
102.400
230.000

AFVIGELSER
-7.113
-7
-8.040
-8.371
-23.531

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at
mindreforbruget på kr. 23.531,00 tilbageføres til elforsyningens formue.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 99

Istandsættelse af Skyllebakkegade - anlæg,

Journal nr.

3.01.07 005/211/HRL

Indledning

Istandsættelse af Skyllebakkegade er afsluttet, og der foreligger
anlægsregnskab til godkendelse.

Lovgrundlag

Ingen

S agsfrem stilling

Merforbruget fremkommer ved, at der i det oprindelige projekt ikke var
medtaget merudgifter til udskiftning af gadelamperne til en type som har
fået Skyllebakkegade til at fremstå så “historisk korrekt” som muligt. Der
er anvendt et armatur af Københavnertypen.
Herudover er der bl.a.en merudgift til istandsættelse af fortovet ud for
ejendommen (mod vest) på hjørnet af Skyllebakkegade og Færgevej.
Dette arbejde var ikke medtaget i det oprindelige projekt.

Bevilling:
FORBRUG
Entreprenørudgifter i. h.t. tilbud
Gadelys nye master
Landinspektør
Uforudsigelige udgifter
la it

361.289.55
65.364
17.147
17.701
461.501.55

BEVILLING
290.470
45.000
17.500
35.030
388.000

AFVIGELSER
70.819,55
20.364
-353
-17329
73.501,55

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at anlægsregnskabet godkendes, og at
merforbruget på kr. 73.501,55 finansieres af kommunens
kassebeholdning.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 100______________ Etablering af individuelle stikledninger i 1996.

Journal nr.

13.03.005/153

Indledning

Byrådet bevilgede den 9. april 1996 kr. 900.000 til etablering af stik
ledninger. Arbejdet er afsluttet, og forvaltningen forelægger hermed
anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Sagsfremstilling

Der er i kalenderåret 1996 tilsluttet 5 ejendomme på Kocksvej + 24
individuelle ejendomme andre steder. Heraf er enkelte store og lange
stikledninger. Arbejdet er udført af egne håndværkere og af entreprenør
Sv. Å. Nielsen A/S efter godkendte enhedspriser.

Bevilling:
FORBRUG
924 .690

BEVILLING
900.000

AFVIGELSER
24.690,90

STIKLEDNINGER KOCKSVEJ
Materialer
Entrepr. og håndv.
Rådgiver
Uforudsigelige udgifter
Stikledninger Kocksvej ialt

68.973,30
223.682,00
40.964,99
22.460,00
356.080,29

55.000,00
195.676,00
32.588,00
17.968,00
301.232,00

13.973,30
28.006,00
8.376,99
4.492,00
- 54.848,29

ØVRIGE STIKLEDNINGER
Løn
Materialer
Entreprenører
Øvrige stikledninger ialt

1.120,00
184.770,03
382.720,58
568.610,61

0,00
272.412,00
326.356,00
598.768,00

1.120,00
-87.641,97
56.364,58
30.157,39

Individuelle stikledninger ialt

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og at
merforbruget på kr. 24.690,90 finansieres af kassebeholdningen og
tillægges fjernvarmeforsyningens gæld.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 101

______ Trafikløsninq Havnen

Journal nr.

05.00P21/2995

Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for havnen, er der
lavet trafikberegninger der kan belyse forskellige løsningsforslag til
afvikling af trafikken. Det er senere foreslået at Havnegade, evt. på
længere sigt, kunne lukkes for motorkøretøjer ved Bruhnsvej. For at
vurdere konsekvenserne, hvis Havnegade lukkes, er der foretaget
yderligere trafikberegninger

Lovgrundlag

Intet

Sagsfremstilling

For at have forudsætninger til at pege på forskellige løsningsmuligheder
til bl.a. krydsudformning i forbindelse med havneprojektet er vores råd
giver, Tetraplan, blevet bedt om at beregne trafikbelastning- og forde
ling i byen. Herefter er der peget på forskellige muligheder for at afvikle
trafikken tilfredsstillende i flere kryds.
For at vurdere den løsning hvor Havnegade lukkes for motorkøretøjer
ved Bruhnsvej har Tetraplan, inden for de givne rammer, beregnet
trafikens fordeling på vejnettet under forskellige forudsætninger. Såle
des er trafikken beregnet under forudsætning af at man lukker Havne
gade og opretholder ensretningen på Fredensgade, og ligeledes under
forudsætning af, at Havnegade lukkes og ensretningen på Fredens
gade ophæves.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Trafikbelastning ved en lukning af Havnegade.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at der tages en drøftelse. Der vil blive fremlagt
kapacitetsmæssige beregninger på mødet.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 102

Opførelse af kraftvarmeværk - støidæmpninq

Journal nr.

13.03.01 P21/885

Indledning

Det akkrediterede rådgivningsfirma Ødegaard § Danneskjold-Samsøe
Aps. har for BWSC foretaget målinger af ekstern støj omkring kraftvar
meværket. Målingerne viste, at grænseværdien på 40 dB (A) var over
skredet.
Rådgivningsfirmaet foreslog forskellige forbedringstiltag. De nævnte
tiltag er nu udført for såvidt angår de områder, der er omfattet af
kontrakten med BWSC.
Grænseværdierne overskrides imidlertid fortsat, hvilket skyldes støjbe
lastningen fra den eksisterende varmecentral.Rådgivningsfirmaet har
udarbejdet et forslag til støjdæmpning af den eksisterende varmecen
tral, som vil medføre den nødvendige støjreduktion således, at støjkra
vet kan overholdes.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og betingelserne i Frederiksborg Amts
miljøgodkendelse af 12. december 1995.

Sagsfremstilling

BWSC har i samarbejde med rådgivningsfirmaet Ødegaard § Danne
skjold-Samsøe Aps. udarbejdet konkret forslag til støjdæmpning af de
dominerende støjkilder på den eksisterende varmecentral. Det drejer
sig om kedeludluftningen på nordfacaden og rumventilatoren på syd
facaden. Det foreslås at dæmpe disse kilder ved opsætning af baffellyddæmpere. Lyddæmperene vil blive opsat på en sådan måde, at
Gasreglementets krav om minimum frit indsugnings- og udblæsnings
areal fortsat overholdes.
Prisen andrager ialt kr. 149.600,00 excl. moms
Her ud over skal der af hensyn til det frie gennemstrømningsareal,
flyttes et eksisterende rør, der løber horizontalt tæt forbi ristene. Prisen
herfor vil ind. diverse uforudseelige udgifter andrage kr. 20.000,00
Ingeniør
fra DFDK har vurderet forslaget, og anbefaler
det gennemført snarest muligt, så der kan opnås miljøgodkendelse for
det samlede værk.

Bevilling:

Støjdæmpning af den eksisterende varmecentral er ikke omfattet af
bevillingen til det nye kraftvarmeværk. Der skal således søges en
tillægsbevilling.
På kraftvarmeværkets budget henstår imidlertid kr. 875.000,00, der er
afsat til udsmykning. Beløbet er fortsat udisponeret. En mindre del af
dette beløb kunne anvendes til støjdæmpning

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Bilag:

Foreligger i sagen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at antage BWSC til at udføre støjdæmpningen
af den eksisterende varmecentral, i det ansvaret for, at det samlede
værk overholder støjkravene derved forbliver et sted, nemlig hos BWSC
Forvaltningen anbefaler endvidere, at der ydes en anlægsbevilling på
kr. 170.000,00 til arbejdets udførelse og at bevillingen finansieres af
beløb afsat til kraftvarmeværkets udsmykning.

Beslutninger:

^ 3 /

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 103

Budqetforslaq 98

Journal nr.

00.01002/3277

Indledning

Revideret investeringsoversigt for 1998-2001, samt brev af 9. juni 1997
fra Borgmesteren.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Ved Plan- og miljøudvalgets møde den 23. maj 1997 vedtog man, at
rydning af forurening på havnen hører under udvalget. Derfor flyttes alle
udgifter vedr. miljøoprydning over til Plan- og miljøudvalget.
For 1998 kr. 10,6 miil. og i år 2001 kr. 1,15 mili.
Borgmesteren har sendt et brev til fagudvalgene med henblik på at
finde reduktioner inden for udvalgenes foreløbige budgetoplæg for
1998 til år 2001. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt nogen
forslag til reduktioner i budgetoplægget.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Revideret investeringsoversigt samt brev fra Borgmesteren.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at den reviderede investeringsoversigt tages til
efterretning. Samt at der tages stilling til hvordan forvaltningen skal
arbejde videre med Borgmesterens brev.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Sag nr. 104

Gældsafviklinqsplan for alle bruqerfinansierede områder.

Journal nr.

00.01.002/3277

Indledning

Teknisk Forvaltning forelægger gældsafviklingsplaner med henblik på
stillingtagen til aktivitetsændringer og takster.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Ved byrådets vedtagelse af budgettet for 1997, blev det vedtaget at
man så vidt muligt fastholder devedtagne gældsafviklingsplaner, såle
des at det ikke får nogen negative konsekvenser for kommunens
kassebeholdning. Der fremlægges oplæg til gældsafviklingsplaner
korrigeret med de indstillede aktivitetsændringer ved Teknisk udvalgs
møde den 22. maj 1997, Ændringerne er følgende:
Spildevand:For dette område er der ingen udvidelser i den daglige drift.
Der vil derimod være en besparelse på ca. 450.00 i 1998 i forhold til
basisbudgettet. Der må på anlægssiden påregnes udgifter for ca. 2,3
miil. kr jfr. forslag til investeringsoversigt.
Renovation: Forudsætningerne for renovationsområdet har ændret sig
betydeligt i forhold til basisbudgettet. Der forventes udgiftsstigninger i
alt på ca. 2 miil. kr. fordelt på dagrenovationen og Ørnesten. Hvis udvalet vil følge kurven fra budgetvedtagelsen i 1997, skal denne merudgift
finansieres via takster.
Elforsyningen: Ændringerne på elforsyningen stemmer overens med
det vedtagne i Byrådet den 10. december 1996. Dog er mængden af
solgt el stigende.
Fjernvarmeforsyning: Denne er næsten identisk med den af Økonomi
udvalget godkendte gældsafviklingsplan fra den 24. marts 1997. For
slag til aktivitetsændringer for ca, 1,4 miil. kr. er dog yderligere
indarbejdet.
Vandforsyning: Der er ikke nogle væsentlige ændringer

Bevilling:

Svarende til vedlagte gældsafviklingsplaner.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Fremgår af bilagenes forsalg til gældsafvikling og takstfastsættelse.

Bilag:

Gældsafviklingsplaner.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til vedlagte gældsafviklings
planer. Der tages heri stilling til taksterne for 1998.

Beslutninger:

/* * *
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Sag nr. 105

Budgetopfølgning 1997

Journal nr.

00.01. 0 02/2857

Indledning

Budgetkontrol pr. 30.04 1997

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Ved budgetkontrol pr 30. april 1997 er der på det brugerfinansierede
område en merudgift/mindreindtægt på kr. 4.001.623,00. Dette skyldes
at takstændringen på Elforsyningen, der blev vedtaget af Byrådet den
10. december 1996, ikke blev indarbejdet i budgettet for 1997. Samt
ændringerne på Fjernvarmeforsyningen, som blev godkendt af
Økonomiudvalget den 24. marts 1997.
På det skattefinansierede område er en samlet merindtægt/mindreudgift på kr. -28.590,-.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Se vedlagte bilag.

Bilag:

Budgetkontrol pr 30. april 1997 plus noter.

Indstilling:

Det brugerfinansierede område tages til efterretning, da det er
resultatet af tidligere beslutninger.
På det skattefinansierede område indstiller forvaltningen at budget
1997 tilrettes budgetkontrollen.

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Sag nr. 106

Formandens initialer:

____________Forvaltningen orienterer

Journal nr.

1. Orientering om afholdt slidlagslicitation.
2. Orientering om spædevandsforbrug og brudantal på fjernvarmenet
tet
3. Orientering om indhentning af enhedspriser på entreprenørarbej
der indenfor forsyningsområdet, el, vand og fjernvarme.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 107

Bvoqemodninq Pedersholm

Journal nr.

13.06.04G01/3227, 13.02.10P20/3331, 05.01.12G01/3339

Indledning

Byrådet behandlede sagen på byrådsmødet den 10. juni 1997. Der blev
besluttet at anmode Teknisk Udvalg om at fremsende et forslag til en
etapedeling til byrådsmødet den 24. juni 1997.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning havde til udvalgsmødet den 20. maj 1997 udarbej
det et forslag til en etapedeling. På baggrund af dette forslag samt
Økonomisk Afdelings bemærkninger er der nu udarbejdet en revideret
økonomisk oversigt for gennemførelse af byggemodningsprojektet.

Bevilling:

På byrådsmødet er der givet en bevilling på kr. 5.764.000 finansieret af
kommunens kassebeholdning, idet 110.300 tillægges vandforsyningens
gæld og spildevandsområdets gæld forhøjes med kr. 1.727.900.
Etapedelingen, hvor etape 1 udføres (den nordlige del af området ud
mod Strandvangen) medfører at den givne bevilling kan reduceres til kr.
4.566.058, samt at der kan tillægges kr. 60.000 til vandforsyningens
gæld og kr. 1.751.072 til spildevandsområdets gæld. Den resterende
del af bevillingen, som skal finansiere etape 2, kan
a) tilføres kommunens kassebeholdning,
b) overføres til kommunens investeringsoversigt som en særskilt
anlægsbevilling til etape 2 eller
c) bibeholdes som en del af den samlede bevilling.
Etapedelingen medfører dog at der bliver en ekstra udgift for kommu
nen til etablering af midlertidige vendepladser, omprojektering, m.v..
De ekstra udgifter der er i forbindelse med udførelse af denne etape er
indregnet i udgifterne til etape 1. Tilsvarende vil de ekstra udgifter i
forbindelse med udførelse af etape 2 blive indregnet under denne
etape

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
1.
at etape 1 udføres,
2. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til vej, stianlæg samt vej
belysning på kr. 4.000.250 incl moms reduceres til kr.2.842.866 incl.
moms,

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

3. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til kloakanlæg og regn
vandssystem på kr. 2.970.000 reduceres til kr.2.511.192,
4. at den ydede anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til
kloakforsyningen på kr. 1.290.500 reduceres til kr. 828.000,
5. at den ydede anlægsbevilling til udgifter til anlæg af vandforsyning på
kr. 335.000 reduceres til kr. 193.800,
6. at den ydede anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til
vandforsyningen på kr. 174.700 reduceres til kr. 102.800,
7. at den ydede negative tillægsbevilling vedr. lønninger til eget perso
nale på kr. 75.850 reduceres til kr. 51.000,
8. at den ydede anlægsbevilling vedr. lønudgift m.v. i forbindelse med til
synsarbejde på kr. 250.000, idet lønkonti under Teknisk Forvaltning
nedskrives tilsvarende, reduceres til kr. 150.000,
9. at den ydede tillægsbevilling til vejvæsenets konto vedr. vejafvan
dingsbidrag på kr. 51.620, med en tilsvarende indtægtsbevilling på
spildevandsområdet, reduceres til kr. 33.120. og,
10. at den resterende del af bevillingen kr. 1.197.942, som skal finan
siere etape 2 overføres til kommunens investeringsoversigt som en
særskilt anlægsbevilling.

Beslutninger:

y

2 . r .

£

.

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Formandens initialer:

Saq nr. 107

Bvqqemodninq Pedersholm

Journal nr.

13.06.04G01/3227

Indledning

Sag fra Byrådsmødet den 10. juni 1997 vedrørende etapeopdeling af
byggemodning på Pedersholm forelægges på mødet.

Lovgrundlag

Sagsfremstilling

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Indstilling:

Beslutninger:

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Sag nr. 108

Formandens initialer:

Eventuelt

Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
16. juni 1997

Sag nr. 109

J

Beslutninger:

Formandens initialer:

A fg ørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres

