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Saq nr. 110

Fortove ved Holmensvei

Journal nr.:

05.01.08G01/3336/KUH

Indledning:

Afholdt licitation i forbindelse med anlæg af fortov fra krydset
Byvej/Holmensvej til krydset Smedetoften/Holmensvej.

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Sagen er tidligere behandlet i Teknisk Udvalg den 16. juni 1997.
Teknisk Udvalg vedtog i møde den 20. maj 1997 forvaltningens udar
bejdede plan for fortovsarbejder, herunder at forvaltningen fører tilsyns
arbejdet med arbejderne.
I møde den 10. juni 1997 vedtog Byrådet at yde tillægsbevillign på kr.
300.000, finansieret med kr. 180.000 fra rådighedsbeløb fra investe
ringsoversigt (overført fra 1996), samt kr. 120.000 fra vejvæsenets
lønkonto, som nedskrives tilsvarende.
I møde den 16. juni 1997 vedtog Teknisk Udvalg, at der udover den
vedtagne plan forfortovsarbejder i 1997 skulle udføres fortov på Hol
mensvej. Udvalget vedtog endvidere at 2 entreprenører samt vejvæ
senet indbydes til at afgive tilbud på fortovsabejder. Udbud forelægges
med 3 alternative belægninger; Fliser, SF-sten og asfalt.
Der er afholdt udbudsforretning den 3. juli, hvori deltog entreprenør
Svend Aage Nielsen Frederikssund A/S samt entreprenørfirma Nord
kysten A/S.
Resultatet af tilbud fra de to nævnte entreprenører e r
Svend Aage Nielsen

Nordkysten

Fortovsfliser
Asfalt
SF-sten
Af oversigt fremgår, at Svend Aage Nielsen Frederikssund A/S er
billigst ved anlæg af fortovsfliser og asfalt. Nordkysten A/S er billigst
ved an-læg af SF-sten. Der er en prisforskel på ca. kr. 50.000 ved
anlæg af fortovsfliser i forhold til SF-sten.
Der skal tillægges 10% til entreprenørens pris til uforudsete udgifter.
Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Såfremt fortovsfliser vælges som belægning, foreslås at dette finansie
res med kr. 120.000, overført fra budget 1996 (rådighedsbeløb), med
kr. 75.000, der er afsat til renovering af Torvet (i den vedtagne plan for
fortovsarbejder), samt at der overføres kr. 135.000 fra driftbudget for
“Kørebaner, anden drift”.

Bevillingen kan afholdes inden for det vedtagne budget for 1997.
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Bilag:

Svend Aage Nielsen Frederikssun A/S: Tilbud vedr. fortovsarbejder den
3. juli 1997.
Nordkysten A/S: Tilbud vedr. fortovsarbejder, den 3. juli 1997

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg udpeger ønsket entreprise og entreprenør,
at der frigives en anlægsbevilling finansieret med kr. 120.000 af det fra
budget 1996 overførte rådighedsbeløb, og med kr. 75.000 fra den på
byrådsmødet givne bevilling til Torvet, samt at restbeløbet, maksimum
kr. 135.000 finansieres af konto “Kørebaner, anden drift” .
Forvaltningens indstilling vedrørende valg af entreprenør og bevilling vil
foreligge på mødet.
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Sag nr. 111

Slidlaqsarbeider 97

Journal nr.

05.01.05G01/3332

Indledning

Afholdt licitation i forbindelse med slidlagsarbejder

Lovgrundlag

Ingen.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet i Teknisk udvalg den 20. maj og 16. juni
1997.
Teknisk Udvalg vedtog i møde den 20. maj forvaltningens udarbejdede
plan for slidlagsarbejder i 1997, herunder at forvaltningen fører tilsyns
arbejdet med arbejderne.
På Teknisk Udvalgs møde den 16. juni 1997 tages forvaltningens orien
tering om afholdt slidlagslicitation til efterretning. Det fremgår heraf, at
der i forhold til den givne bevilling på ca. 3 mio. kr. resterer 1 mio. kr..
Forvaltningen vil på mødet orientere om forslag til yderligere slidlagsar
bejder i 1997

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
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Saq nr. 112

Landsmøde i Danske Fjernvarmeværkers Foreninq

Journal nr.

13.03.G01/70/HRL

Indledning

Der afholdes landsmøde i Danske Fjernvarmeværkers Forening torsdag
den 30. og fredag den 31. oktober 1997 i Aalborg Kongres- og Kultur
center.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

Ingen

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Foreløbigt program.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg på mødet meddeler, hvor mange at Teknisk Udvalgs
medlemmer der ønsker at deltage i landsmødet.

Beslutninger:
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Sag nr. 113_____________ Ekstraordinær generalforsamling i
___________ _____________ Foreningen af kommunale Elværker

Journal nr.

13.01.00.G01/3231/HRL

Indledning

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen af
kommunale Elværker onsdag den 3. december 1997 i Musikhuset i
Esbjerg.

Lovgrundlag

Ingen

Sagsfremstilling

På den ekstraordinære generalforsamling vil der blive stillet forslag om
opløsning af Foreningen af kommunale Elværker.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Til Teknisk Udvalgs medlemmer:
Referat af generalforsamling i Foreningen af kommunale Elværker i
Herning den 12. maj 1997.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg på mødet meddeler, om Teknisk Udvalg ønsker at
deltage i den ekstraordinære generalforsamling, og i givet fald med
hvor mange medlemmer.

Beslutninger:
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Sag nr. 114___________

Regulativ for qadeudstillinq/klapskilte.

Journal nr.

05.14.08G01/2798/MH

Indledning

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et regulativ for gadeudstilling/klapskilte, som bliver gældende for alle veje inden for bymæssig bebyg
gelse i hele Frederikssund Kommune.
Regulativet er udarbejdet for at sikre at udstillinger ikke er til gene for
fodgængere og anden færdsel.

Lovgrundlag

Kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1994 lov om offentlige
veje og kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 625 af 21. juli 1993 lov om privat
fællesveje. Politivedtægten, bygningsreglementet og lokalplan 60 med
bilag.

Sagsfremstilling

Frederikssund Politi har den 23. juni 1997 tiltrådt regulativet.
Ligeledes er der afholdt møder med Handelsstandsforeningen og
Ældre- og Handicaprådet i Frederikssund inden den endelige udform
ning af regulativet.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Regulativ for gadeudstilling/klapskilte i Frederikssund Kommune.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at regulativet godkendes, og at det kan træde i kraft den 1. august
1997

Beslutninger:
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Saq nr. 115

Nve vedtæqter for MOFA l/S

Journal nr.

07.04G01/2400/OG

Indledning

Da vedtægterne for MOFA l/S (den fælleskommunale modtagestation
for farligt affald i Frederiksborg amt) udløber pr. 31.08.97 bør der vedta
ges nye vedtægter. De nye vedtægter vedtages fra 01.01.98 og den
nuværende fortsætter uændret til samme dato.

Lovgrundlag

Grundlaget for samarbejdet i MOFA l/S er kommunernes pligt efter mil
jøloven til modtagelse af olie- og kemikalieaffald kombineret med det
hensigtsmæssige i en større enhed til indsamling og videredistribution
af affaldet. Kommunekemi ønsker som modtager af store dele af affal
det færrest mulig antal leverandører.

Sagsfremstilling

Det foreliggende forslag til vedtægt er behandlet af en teknikergruppe
og af Fællesudvalget den 15.04.97.
En tidligere udgave af vedtægtsforslaget er tidligere behandlet af
Teknisk Udvalg (sag nr. 47 den 17.03.97). Det blev vedtaget, at MOFA
l/S skulle være et rent l/S med en bestemmende bestyrelse, og at der
eventuelt kunne indgås overenskomst med Hillerød kommune om vare
tagelse af drift og administration.
Det foreliggende forslag til vedtægt er i princippet opbygget som den
gældende med den undtagelse, at alle kommuner ikke hidtil har haft et
medlem i Fællesudvalget, men dette vil efter vedtægtsforslaget være
tilfældet, idet alle kommuner vil få et medlem i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne vil få stemmeandele efter indbyggerantal
med 1 andel pr. påbegyndt 15000 indbyggere maksimeret med 4
andele for over 45000 indbyggere.
Forslagets § 7 og 8 er ikke i overensstemmelse med Teknisk Udvalgs
tidligere beslutning (sag 47), idet bestyrelsen ingen ansvar har i forhold
til den daglige drift. Dette anses ikke som værende korrekt, da en
bestyrelse netop skal have ansvaret for den daglige drift. Samtidig
hermed fremgår det af forslaget, at “Hillerød kommune er ansvarlig for
den daglige ledelse og administration af interessentskabet” (§8.1) og
“Hillerød kommune ansætter og afskediger det øvrige personale ansat i
MOFA l/S”. (§8.2).
En ændring af forslaget, så bestyrelsen får ansvaret for den daglige
drift, samtidig med, at det ikke bør stå i vedtægten, at Hillerød kommu
ne er daglig leder vil tilgodese ønsket om, at det er et bestyrelsesan
svar, at MOFA l/S fungerer tilfredsstillende. Det hindrer ikke, at Hillerød
kommune “ansættes” af bestyrelsen til at udføre det daglige arbejde,
men det muliggør, at arbejdet kan overdrages til anden entreprenør
uden vedtægtsændring.
Vedtagelsen af forslaget til ny vedtægt skal ske ved flertal, og der vil
kunne opstå den situation, at Frederikssund kommune ikke kan opnå
flertal for ovenstående standpunkt. Der kan herefter vælges mellem at
acceptere en flertalsbeslutning eller at levere til en anden modtagestati-
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Formandens initialer:

on enten som leverandør eller som medinteressent. Som leverandør vil
afleveringsprisen for affald være større end som medejer, men
medejer-skab kræver et indskud, som ikke altid tilbagebetales. Der vil
ikke ske tilbagebetaling fra MOFA l/S ved udmeldelse.
Allerød kommune, Kokkedal kommune og Hørsholm kommune har
meddelt de øvrige medlemskommuner, at man administrativt ikke er
enige i flere ting i vedtægtsforslaget, dette er meddelt Hillerød kommu
ne. I Allerød er denne uenighed godkendt politisk, hvilket ikke er sket i
Kokkedal og Hørsholm p.g.a. manglende politisk behandling.
Som nuværende administrator for MOFA l/S har Hillerød kommune
meddelt de tre kommuner, at der ikke kan forhandles ændringer i ved
tægtsforslaget uden forudgående møde i Fællesudvalget, men Hillerød
kommune har indkaldt til et administrativt møde ultimo august.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Forslag til “Vedtægter for MOFA l/S”

Indstilling:

Teknisk forvaltning indstiller,
at vedtægten godkendes med ændring af § 7 og 8, så ansvaret for den
daglige drift haves af bestyrelsen, samt at Hillerød kommune ikke ind
går i vedtægten som entreprenør,
at Frederikssund kommune anmoder om indkaldelse til et Fællesud
valgsmøde med deltagelse af alle kommuner snarest muligt, idet en
udskydelse af drøftelserne til det fastsatte møde den 16.09.97 ikke
anses for hensigtsmæssig,
at teknisk forvaltning deltager i det aftalte møde mellem Allerød,
Hørsholm, Kokkedal og Hillerød kommuner, såfremt det ikke lykkes
forinden at få afholdt et Fællesudvalgsmøde, og
at sagen ikke fremsendes byrådet før udformningen af vedtægtens §7
og 8 er afklaret nærmere.
<*=*

Beslutninger:
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Saq nr. 116

Reonvandskloak i Korshøj

Journal nr.

06.01.00G01/1814/OG

Indledning

Der er i 1989 projekteret en regnvandskloak i erhvervsområdet Korshøj
som senere er udført.
Den 29.-30. juni 1997 steg vandet meget op i nyopførte ejendomme
(Opel og Gidex), hvilket ikke burde ske.

Lovgrundlag

Parcellerne på Korshøj er solgt byggemodnede med regnvandsafløb og
offentlig vej. Som følge heraf har Frederikssund Kommune forpligtet sig
til at sørge for afløb etableret efter et normalt dimensioneringsgrundlag.

Sagsfremstilling

En undersøgelse af årsagen til opstuvningen af regnvand i kloaken har
vist, at der ikke kun er tale om normale driftsproblemer, da beregnin
gerne til dimensioneringen af ledningerne er sket med regnvandsafløb
fra 30% af arealet, hvor der i Spildevandsplanen er anført 50-70%.
Samtidig hermed er rørdimentionen knebet, så der ligger 0 30 cm led
ning med minimumsfald.
Denne situation er ikke holdbar, og der kan forventes erstatningskrav til
kommunen, såfremt der ikke sker forbedring af forholdene.
Den umiddelbare løsning er etablering af en ny større kloak i vejen,
men denne har netop fået slidlag, så det undersøges om der kan etab
leres en “overløbsledning” inde på den eneste usolgte parcel op mod
skel til Opel. Denne undersøgelse vil ske primo august og af hensyn til
sagens presserende art bør arbejdet gennemføres umiddelbart efter
projektudarbejdelsen i august.
Teknisk forvaltning har efter godkendelse fra
(Opel)
gennemført midlertidige foranstaltninger inde på dennes ejendom for at
søge gentagelser undgået indtil en endelig løsning er gennemført.
Regnvand kan herefter ikke stige over terrænniveau.

Bevilling:

Der er tale om et akut driftsproblem, som anbefales finansieret af den
bevilling der er afsat til planlagt vedligeholdelse af ledningsnettet.
Teknisk Forvaltnings prioritering af denne bevilling på ca. 3,6 mio. kr.
blev godkendt på udvalgets møde i juni 97 (sag 92). Udførelse af de
nødvendige arbejder på Korshøj kan ske ved finansiering herfra ved
udskydelse af andre arbejder. Omkostningen vil ved etablering af en
overløbsledning andrage 300-400.000 kr.. Alternativt ville etablering af
en ny kloak til erstatning af den nuværende koste 500-600.000 kr.,
samt ødelægge den nyudlagte tæppebelægning.
Den reviderede prioriteringsliste vil blive forelagt udvalget i september
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Formandens initialer:

Arbejdet kan financieres af den specielle driftskonto til større vedlige
holdelsesarbejder ved udskydelse af andet arbejde. Der er ingen
personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles, at der på Korshøj etableres tilstrækkelig regnvandsafvan
ding efter gennemført projekt og financieret fra kontoen til større vedli
geholdelsesarbejder

Beslutninger:
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Sao nr. 117

Holte Vinhandel. Måaevei 19

Journal nr.

B 18/97/BR

Indledning

Sagen omhandler ombygning af udhus til forretning på Mågevej 19
samt adgang til parkering og servicegaden mod øst. Adgangen til par
keringspladsen har været behandlet på TUF- møde den 04.03.97 og på
Teknisk Udvalg den 20.05.97 (pkt71) og 21.05.97

Lovgrundlag

Hegnsloven

Sagsfremstilling

Ejer har søgt om tilladelse til at indrette forretning i et udhus, hvilket der
er meddelt tilladelse til den 20.05.97. Der er desuden søgt om tilladelse
til, at etablere adgang fra ejendommen ind på den kommunale parke
ringsplads beliggende mellem Mågevej 19 og Servicegaden. Forman
den for udvalget meddelte på formandsmødet afslag på ansøgningen
om at etablere adgang direkte fra Mågevej 19 til kommunens parke
ringsplads. Dette er den 08.04.97 meddelt ejer og afslaget er ikke på
klaget.
I forbindelse med orienteringen for udvalget af formandsafgørelsen blev
sagen ønsket behandlet af udvalget, hvilket skete den 20.05.97, hvor et
flertal af udvalgets medlemmer kunne tiltræde formandsafgørelsen.
Mogens Andersen kunne ikke tiltræde formandsafgørelsen og begære
de sagen behandlet i byrådet.
På det ekstraordinære udvalgsmøde den 21.05.97 blev sagen behand
let efter anmodning fra Birgit Madsen og et flertal vedtog, at der mellem
ejendommen Mågevej 19 og parkeringspladsen skulle opsættes et
hegn, og at beslutningen den 20.05.97 ¡øvrigt opretholdes. Mogens
Andersen fastholdt sin indstilling fra mødet den 20.05.97 og begærede
sagen behandlet i byrådet.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Formanden for Teknisk Udvalg har ønsket en fornyet drøftelse af sagen
i udvalget.

Beslutninger:
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Sag nr. 118______________ Forvaltningen orienterer

Sti ved Borgervænget
J.nr. 05.04.00G01/2898
Det er på udvalgets møde den 16. juni 1997 besluttet, at der skal
anlægges en sti i forlængelse af den eksisterende sti fra Skyllebakke
Havn frem til den nordlige sti ved Borgervænget. I forbindelse med
udarbejdelse af udbudsmaterialet er der foretaget en besigtigelse på
tedet, og da er der blevet fundet en del slaggelignende materiale
om sandsynligvis stammer fra jernstøberiproduktion. Der er sendt
prøver til levnedsmiddelkontrollen til analyse, således at det kan kon
stateres, om der er tale om forurenede materialer.
Analyseresultaterne, samt konsekvenserne heraf, forventer forvalt
ningen at kunne fremlægge på mødet. Anlægsarbejdet er derfor ikke
udbudt i licitation på nuværende tidspunkt.
Bilag:

Beslutninger:

Kort over området hvor det er markeret, hvor slaggerne er fundet.
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Formandens initialer:

Eventuelt
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Sag n r. 120

Beslutninger:

Formandens initialer

A fg ørelse om hvilke punkter der kan offentliggøres

