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Sag nr. 167
TU-møde den 24. november 1992
HL/mh

Sag nr. 167

Orientering
Fællesudvalget for de kommunale elforsyninger
Til udvalgets orientering fremsendes kopi af brev af 13. oktober 1992
fra Fællesudvalget for de kommunale elforsyninger under NESA’s, NVE’s
og SEAS’s forsyningsområde angående møde den 14. januar 1993 i Korsør.
Bilag: Orientering om mødedato.

Sag nr. 168
TU-møde den 24. november 1992
HL/mh

Sag nr. 168

Orientering
Danske Elværkers Forening
Til udvalgets orientering fremsendes kopio af brev af 22. oktober 1992
fra Danske Elværkers Forening vedrørende Årsmødet og Elværksledermødet
i 1993.
Bilag: Orientering om møder.

Sag nr. 169
TU-møde den 24. november 1992
LBS/mh

Sag nr. 169

Kollektiv trafik
Trafikplan 1993
HT og DSB fremsender Kollektiv Trafikplan 1993.
Planen er udsendt til kommuner i Hovedstadsområdet, og der kan fremsen
des bemærkninger/udtalelser til planen inden udgangen af januar 1993.
Planen erstatter Kollektiv Trafikplan 1989 og fastlægger kvalitetsmål
for den kollektive trafik med udgangspunkt i Regionplan 1989.
I planen indgår endvidere retningslinier for den regionale og lokale
betjening.
Planen er endvidere et udgangspunkt for det fremtidige samarbejde mel
lem HT, DSB og Privatbanerne.
HT og DSB ønsker at få kommentarer til planen. Kommentarer kan sendes
til HT inden udgangen af januar 1993.
Teknisk forvaltning har udarbejdet vedlagte redegørelse og forslag til
kommentarer til planen.
Det indstilles, at sagen forelægges plan- og miljøudvalget for eventu
elle bemærkninger og indstilling til byrådet.
/.

Til teknisk udvalgs orientering vedlægges oversigt af 19. november 1992
over buslinier, som betjener Frederikssund.

/•

Bilag: Redegørelse af 19. november 1992 om Kollektiv Trafikplan 1993.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 170
TU-møde den 24. november 1992
LBS/mh

Sag nr. 170

Råden over offentlig ve i
Kørsel med minitog
J.nr. 05.01.G01/1558
Fra Handelsstandsforeningen ved advokat Jens Thoregaard foreligger an
søgning om tilladelse til arrangementer i centrum i perioden 27. novem
ber til 23. december 1992.
I arrangementerne indgår bl.a. kørsel med minitog. Togets rute er plan
lagt til Jernbanegade, Østergade, Havnegade, Fredensgade, Servicegaden
og Nygade.
Endvidere er planlagt etablering af gågade på lange lørdage i Østergade
- Havnegade.
Efter samråd med politiet foreslås, at der afholdes møde med Handels
standsforeningen og politiet for aftale om forudsætninger for arrange
mentets gennemførelse.
Det indstilles, at formanden bemyndiges til at træffe afgørelse i sa
gen.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 171
TU-møde den 24. november 1992
LBS/mh

Sag nr. 171

Tværstræde - adaangsforhold
J.nr. 05.01.G01
Fra Sjælsø Entreprise A/S foreligger anmodning af 21. oktober 1992 om,
at de tidligere drøftede forhold om de udførte trapper på vejareal sø
ges løst i mindelighed.
Sagen har været behandlet på teknisk udvalgs møde den 27. august 1991,
hvor det blev vedtaget, at fastholde tidligere beslutning om at trap
perne på vejarealet ikke kan godkendes.
Der har den 6. oktober 1992, sammen med formanden, været en drøftelse
med Sjælsø entreprise A/S, hvilket har foranlediget nævnte brev.
Klagesagen har givet kommunen medhold i den tidligere afgørelse, og
videreføres denne, vil Sjælsø Entreprise A/S sandsynligvis modtage dom
om bødeforlæg, og kommunen et pålæg om at dispensere og derved lovlig
gøre de udførte trapper.
For at løse satsen i mindelighed indstilles,
at
det under omstændighederne godkendes, at de udførte trapper
kan godkendes under forudsætning af,
at
skel mellem ejendommen og vejareal flyttes til facadelinie,
at
de udførte betontrapper fjernes og erstattes af granittrapper
efter særskilt godkendelse.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 172
TU-møde den 24. november 1992
TR/mh

Sag nr. 172

Betalingsvedtægt for kloakforsyningen
J.nr. 25.14.029/1512
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 644 af 21. juli 1992 om betalings
regler for spildevandsanlæg, skal kommunen have udarbejdet en ny beta
lingsvedtægt til ikrafttræden 1. januar 1993. Forvaltningen har udar
bejdet vedlagte forslag til betalingsvedtægt.
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Helsinge, Hundested, Skævinge,
Slangerup, Stenløse, Ølstykke, Jægerspris og Skibby kommuner for at få
en vedtægt, der er så ens som muligt - bortset fra de årlige afgifter Forslaget følger nøje Miljøstyrelsens standardvedtægt.
Loven giver stort set anvisning på, hvorledes vedtægten skal udformes,
men giver kommunen visse valgmuligheder. De væsentligste er:
1.

I forslagets § 3.1.1. er anført at "..Tilslutningsbidraget
fastsættes til kr. 30.000 incl. 252 moms pr. boligenhed ...."
- Det er i loven angivet, at kommunalbestyrelsen fastsætter et
maximumbeløb, der for en boligenhed ikke kan overstige kr.
30.000 - Ministeriet har siden meddelt, at beløbet er incl.
moms.

2.

I forslagets § 3.2.2. er bl.a. anført at "... for boligenhe
der, hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et normalvandfor
brug på følgende:
" Boligenheder ..... . 170 m2
3
Det er i loven angivet,
vandforbrug end 170 m3.

at der ikke kan skønnes et højere

3.

I forslagets § 3.3 stk. b er anført, at "... For afledning af
vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et
samlet kommunalt bidrag til kloakforsyningen på 4Z af de hvert
år budgetterede anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene ..."
Det er i loven angivet, at bidraget højst kan udgøre 82.

4.

I forslagets kapitel 2 er angivet, at "... lån, der ydes over
kommunens mellemregningskonto for kloakforsyningen, forrentes
med en af byrådet vedtaget rentesats .... "
I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 23. august
1991 er det bestemt, at kommunens mellemværende med de kommu
nale forsyningsvirksomheder skal forrentes med en rente sva
rende til markedsrenten. Der er rettet henvendelse til Miljø
ministeriet om, hvorvidt denne rentesats kan fastsættes som
over Nationalbankens disconto pr. 1. januar i det pågæl
dende regnskabsår. Der foreligger endnu ikke svar herpå..

Den nye vedtægt adskiller sig fra den nugældende især i 2 forhold.
1.

Efter den nugældende vedtægt betaler alle beboelsesejendomme
en årlig driftsafgift efter et skønnet vandforbrug på 180 m3 på
lejlighed.
Efter den nye vedtægt skal alle ejendomme, hvor der er krav om
vandmåler, betale efter målt vandforbrug.

2.

Efter den nugældende vedtægt betaler hver erhvervsejendom, der
tilsluttes kloaksystemet et tilslutningsbidrag, der udregnes
på grundlag af ejendommens areal, og for boligejendommes ved
kommende efter antallet af lejligheder.
Efter den nye vedtægt må der kun opkræves bidrag svarende til
kommunens udgifter til kloakeringen indenfor det enkelte ud
stykningsområde, og herudover begrænset til de i vedtægten
fastsatte maximumsbeløb.

Sag nr. 172

3.

Sag nr. 172

Efter den nugældende vedtægt dækker det årlige bidrag for be
boelsesejendomme kalenderåret.
Efter den nye vedtægt skal det årlige bidrag dække samme peri
ode som vandaflæsningen, d.v.s. september-september.
Spørgsmålet om, hvorledes problemet løses, er overgivet til
bogholderiet, der vil fremkomme med forslag til løsning. Pro
blemet er også forelagt Kommunernes Landsforening.

Forslaget til betalingsvedtægt vedlægges.
Det indstilles til byrådet, at vedtægtsforslaget godkendes.
T U ’s beslutning:

O

Sag nr. 173
TU-møde den 24. november 1992
OFO/mh

Sag nr. 173

Genbrues- oe affaldscenter Ørnesten, bemanding
J.nr. 07.04G01/1469
Under sag 161 vedtog udvalget den 27. oktober d.å. at genoptage den
nævnte sag på nærværende møde.
Siden udvalgets møde har Ørnesten været bemandet med 2 mand ved beord
ret overarbejde, og kun ved en lokalaftale mellem SID, Frederikssund
afd., fællestillidsmanden for de ansatte i vejvæsenet, de pågældende
ansatte i vejvæsenet, løn- og personalekontoret og teknisk forvaltning,
som udløber den 10. november 1992.
Løn- og personalekontoret har den 30. oktober d.å. bedt Kommunernes
Landsforening om at gå ind i sagen, og der er den 12, november afholdt
nyt møde.
Resultatet af dette møde blev,
at
at

der i perioden fra den 13. til den 22. november 1992 arbejdes
med 2 mand på forskudt tid,
der under forudsætning af arbejdstilsynets tiltrædelse fra den
22. november 1992 arbejdes efter den af teknisk forvaltning
foreslåede bemandingsplan, dateret 26. oktober 1992.

Efter forvaltningens kontakt til arbejdstilsynet og SID, har der været
afholdt møde på Affaldscentret, hvor en lokalaftale er indgået under de
forudsætninger, som teknisk udvalg tidligere har godkendt.
Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 174
TU-møde den 24. november 1992
OFO/mh

Sag nr. 174

AFAV I/S’ bestyrelsesmoder
J.nr. 07.04G01/1343
•/.

Der vedlægges
1992.

referat af AFAV I/S’ bestyrelsesmøde

den 23.

oktober

Det forventes at udvalgets medlemmer i bestyrelsen vil redegøre for
mødets indhold.
TU's beslutning:

Sag nr. 175
TU-møde den 24. november 1992
NBG/mh

Sag nr. 175

AFAV - Vedtægter. Forslag til interessentskabsaftale for AFAV
J.nr. 07.04.01 P24
AFAV’s bestyrelse har gennem længere tid arbejdet med forslag til nye
vedtægter for interessentskabet. Udvalget behandlede således den 27.
marts 1990 et udkast til nye vedtægter og anbefalede byrådet at tiltræ
de disse, hvilket byrådet gjorde den 12. juni 1990.
Vedtægterne blev imidlertid ikke færdigbehandlet, bl.a. på grund af
Frederiksværk kommunes ønsker om at udtræde. Efter Frederiksværk kommu
nes udtræden er sagen taget op igen.
AFAV*s bestyrelse har med brev af 9. november 1992 fremsendt forslag
til "Interessentskabsaftale for Affaldsselskab, Frederiksborg Amt Vest
I/S (AFAV I/S) af 26.10.1992 med tilhørende "Bemærkninger til udkast
til interessentskabsaftale for AFAV" - ligeledes dateret 26.10.1992
(vedlægges). Bestyrelsen anbefaler kommunen at tiltræde interessent
skabsaftalen, som herefter vil erstatte den gældende "Vedtægt for AFAV
I/S" af marts 1983.
./.

Forslag til interessentskabsaftale er udarbejdet af advokat Bjarne L.
Ditlevsen fra Ditlevsen, Berg & Partnere, Vojens i samråd med AFAV’s
ledelse og fire chefer fra interessentkommunerne. Det fremsendte for
slag er identisk med det forslag, som advokat Ditlevsen redegjorde for
på AFAV’s temamøde den 9. oktober 1992 på Kalvøen.
Formanden og den tekniske direktør vil redegøre for interessentskabsaf
talen på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at ovennævnte forslag til interessentskabsaftale med
tilhørende bemærkninger fremsendes med anbefaling til byrådet.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 176
TU-møde den 24. november 1992
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 119 til pkt. 134
./.

Bilag: Oversigt.
T U ’s beslutning:

Y

Sag nr. 176

Sag nr. 177
TU-møde den 24. november 1992
LBS/mh

Sag nr. 177

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

¿2^c

¿¿c**'
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Sag nr. 178
TU-møde den 24. november 1992

Eventuelt

Sag nr. 179
TU-møde den 24. november 1992
OFO/lh

Sag nr. 179

Overdragelse af kompetence til AFAV I/S vedrørende de kommunale
bestemmelser for affaldstransport i Frederikssund kommune.
J.nr. 07.00P21/852
Ved brev senest af 28. oktober d.å. beder AFAV I/S om at få den nævnte
kompetence overdraget.
Krav om transportørgodkendelser fastsættes i de kommunale affaldsregu
lativer .
Til udvalgets orientering vedlægges Carl Bro A/S’ notat af 30. juli og
29.
september 1992, samt AFAV I/S’ vedlagte brev af 28. oktober 1992
med bilag.
Kompetencen vedrørende affaldstransportører ligger p.t. hos plan- og
miljøudvalget.
Teknisk udvalg og plan- og miljøudvalget behandler dette dagsordens
punkt enslydende.
Det indstilles til plan- og miljøudvalget at indstille til byrådet, at
AFAV I/S ansøgning imødekommes.
T U ’s beslutning:

O

Sag nr. 180
TU-møde den 24. november 1992
OFO/lh

Sag nr. 180

Forsla;' til 7 affaldsregulativer for Frederikssund kommune
J.nr. 07.04.01P21/1992
Under sag 133 besluttede udvalget den 29. september 1992 bl.a. at anbe
fale plan- og miljøudvalget, at følgende affaldsregulativer blev ind
stillet til byrådets godkendelse:
3.

Regulativ for erhvervsaffald.

4.

Regulativ for bygge- og anlægsaffald

5.

Regulativ for madaffald fra institutioner m.v.

6. Regulativ for pap-, papir- og kartonaffald fra virksomheder
m.v.
7.

Regulativ for specielt sygehusaffald fra erhverv m.v.

8.

Regulativ for olie- og kemikalieaffald fra erhverv m.v.

Efterfølgende er flere af de nævnte regulativforslag blevet ændret og
udbygget med:
1.

Fælles regulativ for affaldshåndtering, idet AFAV I/S og de tilhø
rende kommuner har fundet det hensigtsmæssigt, at der i alle kommu
nerne vedtages så ens regulativer som muligt.

I forhold til teksten for udvalgets dagsordenpunkt 133 er regulativfor
slaget for specielt sygehusaffald ændret, idet forslaget nu ikke inde
holder bestemmelser om, at R98 skal indsamle affaldet, samt at der også
skal indsamles olie- og kemikalieaffald under ordningen.
Dette er sket for at AFAV I/S kan vurdere, hvorvidt der skal iværksæt
tes en fælleskommunal indsamling af affaldet.
En eventuel indstilling om dette vil senere blive forelagt udvalget.
Endelig er forslaget for olie- og kemikalieaffald blevet ændret såle
des, at dette er identisk med de stort set ensartede regler i hele Fre
deriksborg Amt. Dette betyder bl.a., at virksomheder m.v. kan aflevere
op til 200 kg olie- og/eller kemikalieaffald gratis per år på Ørnesten.
1.

Fælles regulativ for affaldshåndtering:
Regulativet giver mulighed for at tvangsanvise affald til ét be
stemt anlæg.
Det fastsætter, at alle affaldstransportører skal godkendes af kom
munen v/AFAV I/S, samt at denne godkendelse gives på et antal vil
kår .
Det fastsættes endvidere, at affaldsmodtageanlæg har pligt til at
indberette modtagne affaldsarter og -mængder samt tilhørende af
faldsproducenter til disses hjemkommuner.

Sag nr. 180

Sag nr. 180

Indstilling;
Det anbefales plan- og miljøudvalget at det indstilles til byrådet, at
de 7 regulativforslag godkendes med virkning fra 1. januar 1993.
Af hensyn til de økonomiske konsekvenser for de berørte virksomheder
m.v. og af hensyn til den praktiske gennemførelse vil bestemmelsen om
opkrævning af det kommunale administrationsgebyr og reglerne for olieog kemikalieaffald først træde i kraft den 1. januar 1994. Primo 1993
orienteres olie- og kemikalieaffaldsproducenterne.
Det samme vil være gældende for indsamlingen af specielt sygehusaffald.
T U ’s beslutning:

¡Ahr-

Sag nr.: 181
TU-møde den 24. november 1992
OFO/gh

Afhentning, af dagrenovation fra ejendommene Nørreparken afdeling 1,
N.-rre arken afdeling 2, Falkenbor¿hus afdeling 3. Nørresvinget afde
ling 5, Falkenborgvei afdeling 7 og Kocksvei afdeling 13, tilhørende
AAB.
J.nr.s 07.01.01 G01
Formanden meddelte den 10. september 1992 AAB, at man ved en gennem
gang af antallet af dagrenovationsafhentninger i etageboligerne havde
konstateret, at AB kun betalte for 260 ugentlige renovationsafhentnin
ger fra 346 lejemål, hvorfor man med virkning fra 1. januar 1993 havde
sat afregningsgrundlaget op til 346 ugentlige afhentninger i overens
stemmelse med det af byrådet vedtagne dagrenovationsregulativ.
Det skal oplyses, at AAB har yderligere 645 lejemål i kommunen,
alle afregnes med én ugentlig afhentning.

som

AAB har ved brev af 19. oktober 1992 ønsket, at de 346 enheder igen
blev nedsat til 260.
Indstilling:
Formandens beslutning fastholdes.
T U ’s beslutning:

Indstilling tiltrådt.

