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Sag nr. 53
TU-møde21 april 1997
IJ

Sag nr. 53

Færqevei 21, matr.nr. 182 Frederikssund Bygrunde
J.nr. 05.04G01/627
Ejeren af Færgevej 21 har spurgt om tilladelse til at nedlægge en offentlig sti, der
ligger langs ejendommens nordlige skel.
Oplysninger om stien:
Stien har tidligere været en del af en gangsti, der gik fra skibsværftet og over
Færgevej op mod Lille Solbakken og videre mod Torvet. Det stiareal, der ønskes
nedlagt er den sidste rest af dette stiforløb, og har derfor mistet sin betydning som
genvej til bymidten.
Stien har iflg. et gammelt kort fra 1965-70 haft en bredde af 1,20 m -1,40 m, men er
ifølge ejerens oplysninger kun 0,80 m på de smalleste steder, idet den tidligere ejer
har isoleret huset ved en udvendig løsning.
Ejeren er indstillet på, at betale de omkostninger der er forbundet med matrikulært at
sammenlægge stiarealet til hans grund.
Ifølge vore arkiver, er stien udskilt som offentlig sti, og en evt. nedlæggelse skal ske
efter samme retningslinier som nedlæggelse af offentlige veje, hvilket betyder:
Der kan aldrig vindes hævd på arealer, der er udskilt som off. sti eller vej.
Nedlæggelse skal annonceres med en frist på otte uger.
Arealet skal deles efter stiens midterlinie, og tilbydes de tilgrænsende grundejere,
hvilket betyder, at halvdelen af stiarealet skal tilbydes ejeren af Færgevej 19.
Indstilling:
Det anbefales at nedlægge ovennævnte stykke sti, da stien har mistet sin betydning
som forbindelse til bymidten, på betingelse af at ejeren af Færgevej 21 afholder
samtlige udgifter til landinspektøren, og den matrikulære nedlæggelse af stien.
Forvaltningen bemyndiges samtidig til, at overdrage stiarealet til ejeren af Færgevej
21, såfremt ejeren af Færgevej 19 ikke er interesseret i at overtage halvdelen af
stiarealet.

TU’s beslutning:

F R E D E R IK S S U ND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 54
TU-møde 21 april 1997
CH

Sag nr 54

Jagt på kommunale arealer.
J.nr. 04.01G01
Udvalget har anmodet forvaltningen om at tilrettelægge jagt i samarbejde med
Jagtforeningen. Udvalget blev i februar orienteret om, at foreningen ville fremsende
forslag til opsættelse af rævefælder og tilrettelæggelse af jagt efter sommerferien.
Foreningen har fremsendt forslag om:
at rævejagten afholdes en lørdag istedet for søndag,
at kommunen indkøber 6 - 8 rævefæller som opstilles i byområder og
administreres af Jagtforeningen,
at jagten henlægges til arealer længere væk fra boligområder for at undgå
konflikter med beboere.
Desuden tilbyder Jagtforeningen at pleje udvalgte arealer mod, at der må drives jagt.
Jagtforeningen deltager gerne i et møde hvor forslagene kan fremlægges.
Det indstilles, at forvaltningen indbyder Jagtforeningen til et møde med henblik på at
arrangere rævejagt som foreslået, dog må behovet for opsætning af rævefælder i
byområder vurderes nærmere. Det indstilles videre, at spørgsmålet om en aftale om
pleje af arealer med henblik på jagt drøftes nærmere med foreningen, og herefter
forelægges Teknisk Udvalg på ny.

Bilag: Jagtforeningens brev af 21. februar 1997

TU’s beslutning:

•
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Sag nr. 55
TU-møde 21. april 1997
CH

Sag nr. 55

Opførelse af 3 rundbuehaller på kommunens areal matr. nr 1a Ude Sundby,
GræseÅdal lejer Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub (FFR.
J.nr. 04.08.05G01/1490.
FFF har ved brev af 24/3 1997 ansøgt om opførelse af 3 rundbuehaller.
Ifølge lejekontraktens § 4 kan kommunen godkende opførelse af bygninger, når op
førelsen respektere den fastlagte 15o m åbeskyttelseslinie fra Græse Å.
Sagen behandles på Plan- og Miljøudvalgets møde den 17/4 1997 som prlncipgodkendelse under forudsætning af, at
- placering af de 3 hangarer sker med gavl ud mod Ådalen
- udformning af hangarerne som angivet i ansøgning
- hangarerne males grønne
- den eksisterende hangar nedrives uden at der opføres en ny
Sag nr. 38 fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 17/4 1997 med beslutning samt bilag
udsendes separat inden mødet.
Det indstilles, at opførelsen af hallerne godkendes under forudsætning af PMU’s
godkendelse af projektet og at dette opfylder lejekontraktens bestem
melser

TU’s beslutning:

FREDERIK SSUND KOMMUNE
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Sag nr. 56
TU-møde 21. april 1997
CH

Sag nr. 56

Bortforpagtning af landbrugsarealer.
J.nr. 13.06.03054
Forpagtningen på 2 af kommunens arealer udløber pr. 31/12 1997.
Areal A: matr. nr. 17 rOppe Sundby, “Rosenfeldfs jorder, ialt 8,3785 ha
Areal B: matr. nr. 4 a Oppe Sundby, “Ørnesten”s jorder, ialt 11,9106 ha
På areal A er der ingen miljømæssige restriktioner om anvendelse udover, at der som
på kommunens øvrige arealer ikke må anvendes pesticider.
Arealet kan således dyrkes som alm. landbrugsareal.
Areal B. Der skal på et tidspunkt foretages vandboringer på arealet. For at imødegå
yderligere forurening af arealet anbefales det nu at pålægge restriktioner.
Idet der i betingelserne for forpagtning tages hensyn til kommunens evt. anden
anvendelse af arealerne, vil der ikke være noget til hindring for bortforpagtning af
disse.
Forpagtningen af følgende arealer C er udløbet:
1. Matr. nr. 26, 13 b, del af 13 e Ude Sundby, “Øglekærgård”s jorder,
ialt 8,5711 ha.
2. Matr. nr. 13 d Ude Sundby, del af “Kristinelund"s jorder,
matr. nr. del af 13 e Ude Sundby, “Lundegården”s jorde, ialt
12,3175 ha
3. Matr. nr. del af 10 f, 11 b Ude Sundby, “Stenhøjgård”s jorde,
matr. nr. 10 a, 11 f, 11 g Ude Sundby, “Grønligård”s jorde, ialt
17,3191 ha.
Disse arealer er beliggende i indvindingsområdet for vand til Ådalsværket.
I 1996 blev en del af arealerne pålagt restriktioner af hensyn til miljøbeskyttelse.
Dette bevirkede, at arealerne blev anvendt som græsareal eller kornavl med det
udbytte, det i så fald kunne afkaste uden tilførsel af kunstgødning.
Alle arealer forventes solgt til Statsskovvæsenet, der vil tilplante arealet som skov
areal nov. - dec. 1997.
Arealerne vil således kunne bortforpagtes i perioden indtil beplantning foretages.
Kortbilag over samtlige arealer vedlægges.
Forvaltningen indstiller, at areal A og B udbydes i offentlig licitation således:
areal A bortforpagtes for en periode på 7 år med påbud om, at der
skal benyttes spildevandsslam i h.t. kommunens beregning. Der må
anvendes kunstgødning, men ingen brug af pesticider.
Forpagtningsafgift i h.t. korrigeret kapitelstakst.

Sag nr. 56

-

Sag nr. 56

areal B bortforpagtes som græsareal eller kornavl for en perioden af
10 år.
Forbud mod brug af spildevandsslam, kunstgødning og pesticider.

- arealerne C:
- 1. Bortforpagtes som græsareal eller kornavl.
- 2.

Bortforpagtes som græsareal.

- 3. Bortforpagtes som græsareal eller kornavl.
Alle arealer med forbud mod brug af spildevandsslam, kunstgødning
og pesticider.
Da perioden for anvendelse kun gælder for 1997 kan arealerne tilby
des de forpagtere, der tidligere har forpagtet dem eller til de land
mænd, der har forespurgt på arealerne.
Den forhandlede forpagtningsafgift reguleres ikke for perioden.

Bilag:

Kortbilag

TU’s beslutning:
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Sag nr. 57
TU-møde 21 april 1997
ERJ

Sag nr. 57

Indsamlingsordning forstorskrald haveaffald aviser papir og pap.
J.nr. 07.01.05022/3236
På Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 1997 under sag nr. 46 blev det besluttet at
forkaste det indkomne tilbud på indsamlingsordningen og pålagt forvaltningen at
udarbejde forslag til drift af og bevilling til ordningen.
Forvaltningen har hos tilbudsgiver forespurgt om årsagen til den høje indsamlingspris i
forhold til den pris man nu får indsamlet storskrald, grene og aviser, papir og pap for
Årsagerne er opgivet til:
A Der er en stor risiko for at mange flere husstande vil benytte indsamlingsordningen,
når indsamlingshyppigheden sættes ned fra 12 til 4 gange årligt. Tilbudsgiver har
den erfaring, at flere bruger en ordning med nedsat hyppighed i afhentningen.
Grunden til dette kan være, at man vil have noget for de penge man alligevel beta
ler. Når flere bruger ordningen medfører det øget timeforbrug. Med den tilbudsform
Frederikssund Kommune har valgt, med en fast indsamlingspris pr. husstand, der
potentielt kan benytte ordningen, er tilbudsgiver nødt til at sikre sig, at der kan op
nås økonomisk dækning for det “værst tænkelige” timeforbrug.
B I den ny ordning er der flere kategorier affald, der skal indsamles. Der er med den
eksisterende ordning ikke indsamlet: bygningsaffald, tøj og sko, småt brændbart
affald og “blødt” haveaffald i sække. Dette medfører dels øget affaldsmængde og
dels skal der til indsamlingen anvendes flere køretøjer.

Forvaltningen har gennemgået timeforbruget pr. indsamling(månedlig) ved den eksi
sterende ordning. Der er ved indsamlingen anvendt to vogne med mandskab.
Timeforbruget har ligget fra 36 til 56 timer med et gennemsnit på 48 timer pr. indsam
lingsrunde. Indsamiingsprisen har været ca. 330.000 kr.
Det er forvaltningens vurdering, at det kan være rigtigt, at de flere fraktioner i den ny
indsamlingsordning kan medføre øget timeforbrug. Det er således en vurdering af pris
i forhold til hvilket serviceniveau man ønsker at opretholde i form af antal afhentede
kategorier. Det er forvaltningens vurdering at 1) aviser og papir, 2) pap og karton,
3)møbler og indbo, 4) jern, metal og hårde hvidevarer, 5) grene og 6) småt brændbart
bør indsamles.
Fraktionerne 1) 2) 5) og 6) er fraktioner, der for nogens vedkommende er genbruge
lige og/eller kan ende i sækkene for dagrenovation, hvis der er overskydende plads
og dette er ikke hensigtsmæssigt hverken miljømæssigt eller økonomisk. For fraktio
nerne 3) og 4) og til dels 6)’s vedkommende, er det en service især overfor de hus
stande, der ikke har bil og dermed mulighed for at benytte containerpladsen.

Sag nr. 57

Sag nr. 57

I vejledningen til ny indsamlingsordning er fraktionerne tøj og sko og bygningsma
terialer medtaget. Disse foreslås udtaget af ordningen, for at gøre indsamlingen
billigere.
Det kan evt. overvejes om der skal indsamles blødt haveaffald i sække. Blødt have
affald bør iflg. kommunens regulativ og affaldsplan hjemmekomposteres, og en ind
samling af denne kategori fremskynder ikke denne hensigt. Endvidere kan der være
arbejdsmiljøproblemer i form af støv og svampesporer forbundet med indsamling af
haveaffald i sække, som enten skal tømmes af renovatøren ved indsamlingen eller
ved aflevering af affaldet på containerpladsen.
Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt, hvis der reduceres i antallet af ind
samlede kategorier, at gennemføre en indsamlingsordning med et timeforbrug, der
maksimalt er dobbelt så stort, som det nuværende pr. indsamlingsrunde. Det er
muligt, at flere vil benytte ordningen, som tilbudsgiver mener, men den nedsatte
frekvens vil omvendt nok tilskynde ligeså mange til at anvende Ørnestenen mere, for
ikke at have for meget affald liggende hjemme.
Forvaltningen har undersøgt priser for indsamling, baseret på timeafregning, i andre
kommuner. Der er ikke to ordninger der er ens. Derfor kan priser ikke direkte sammen
lignes, men forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en pris på 600-700
kr. pr. time for en indsamlingsordning med et reduceret antal fraktioner.
Da det er en vis usikkerhed om hvor stort timeforbruget vil være, er det forvaltningens
holdning, at man i resten af 1997 og i 1998 iværksætter en reduceret ordning, hvad
angår indsamlede fraktioner, for at få et bedre grundlag til at udbyde ordningen i
licitation i løbet af efteråret 1998. Det er desuden udmeldt ved annoncering, at første
afhentning efter ny ordning finder sted i maj, så en licitation kan ikke nås. På
baggrund af dette har forvaltningen bedt Renovadan og HCS-Renovation om at afgive
tilbud på basis af timebetaling for den allerede udbudte ordning og en ordning med et
reduceret antal fraktioner.
Forvaltningens skøn af udgifterne til indsamlingsordningen er 314.000 kr/år under
forudsætning af at:
• der indsamles de nedenfor nævnte 1) - 6) affaldskategorier,
• timeforbruget/indsamlingsrunde øges med 100%
• der kan opnås en timepris på max. 700 kr./time
Det er derfor forvaltningens forslag at:
1 Følgende kategorier indsamles i '97/98: 1) Aviser og papir, 2) Pap og karton, 3)
Møbler og indbo, 4) Jern, metal og hårde hvidevarer, 5) 2 bundter grene, 6) Småt
brændbart med mindre mængder brændbart bygningsaffald i sæk. Max 2 sække pr
gang. Vejledningen til ordningen ændres i overensstemmelse hermed.
2 Der indgås aftale med entreprenør for indsamling i resten af 1997 og for 1998, på
baggrund af af de indhentede tilbud, der vil blive forelagt udvalget på mødet.
3 Da udgifterne til ordningen er skønsmæssigt fastsat på forudsætninger, der kan
være svære at forudse, vil de bevillingsmæssige forhold vedr. drift af ordningen
¡1997, blive forelagt i forbindelse med budgetopfølgningen i september 1997.

Sag nr. 57

4 I 1998 finansieres indsamlingsordningen dels ved beløb afsat til afhentning af
aviser, papir og pap i budget for genbrugsordningen og dels afsættes kr. 190.000 i
budgettet for Genbrugspladsen Ørnestenen til indsamlingsordningen. Udgiften til
ordningen vil herefter være finansieret delvis af gebyr for genbrugsordning og
delvis af gebyr for Ørnestenen.

Forvaltningen indstiller
at de under punkt 1 - 4 nævnte forslag tiltrædes.

TU’s beslutning:

J
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Sag nr. 58
TU-møde 21 april 1997
OG

Sag nr. 58

Slutdisponering af spildevandsslam.
J.nr. 06.15.G01/2786
På et udvalgsformandsmøde i Slangerup den 12. marts 1997 om slutdisponering af
spildevandsslam blev det besluttet, at kommunerne senest på et møde den 30. april
1997 tilkendegiver, om de ønsker, at fortsætte samarbejdet om den fælleskommunale
tørring/ forbrænding af spildevandsslammet samt hvorledes en eventuel selskabsdan
nelse ønskes.
Af samme referat fremgår det, at det vil koste 1 kr. pr. indbygger at være med indtil
selskabsdannelsen finder sted, altså ca. kr. 17.000 for Frederikssund Kommune
udover det allerede indbetalte.
På baggrund af erfaringerne med fælleskommunale selskaber anser teknisk forvalt
ning det for bedst, at et eventuelt selskab etableres som et selvstændig drevet aktie
selskab eller interessantselskab, eventuelt med privat kapital indskudt.
Der har været afholdt møde med Hedeselskabet om muligheden for at etablere et
slammineraliseringsanlæg, som biologisk omsætter slammet til et produkt med langt
lavere vægtfylde. Anlægget vil for Frederikssund kommune fylde ca. 2 ha, og kan
rumme en tiårig slamproduktion. Efter de ti år kan det omdannede produkt enten
køres på landbrugsjord eller til kontrolleret losseplads afhængig af analyseresultater.
Et slammineraliseringsanlæg er efter Hedeselskabets beregninger en billigere bort
skaffelses metode end tørring/ forbrændingsløsningen.
Hedeselskabet har etableret et anlæg på Helsinge renseanlæg, som de meget gerne
viser frem.
Det indstilles
• at kommunen arbejder videre med tørrings/forbrændings løsningen som beskrevet i
budgetanalysen under forudsætning af, at kommunen ikke binder sig til at være
med, når selskabet skal dannes, da det endnu ikke er tilstrækkeligt afklaret, hvilken
bortskaffelses-metode der er mest gunstig på lang sigt. Financiering af det ekstra
indskud på ca. 17.000 kr kan ske over renseanlæggets drift på konto 00 42 51 55
(driftskonto for slam).
• at et eventuelt selskab etableres som et selvstændig drevet aktieselskab eller
interessantselskab, eventuelt med privat kapital indskudt.
at der arrangeres en besigtigelse med Hedeselskabet på Helsinge renseanlæg for
Teknisk Udvalg.

TU’s beslutning:

F R E D E R I K S S U N D K O M MU N E
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Sag nr. 59
TU-møde21. april 1997
SK

Sag nr. 59

Etablerin :: af park ved kraftvarmeværket
J.nr. 13.03.01P21/885
Sagen er tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 1997 sag nr.
45.
Byrådets beslutning:
Efter indstilling fra Økonomiudvalget vedtog Byrådet på sit møde den 8. april 1997
følgende:
Der frigives anlægsbevilling på kr. 460.000 til første etape af parkanlægget omfatten
de jordregulering, planering, græssåning og etablering af stier. Bevillingen finansieres
af kassebeholdningen.
Se bilag B, Overslag - etapeopdeling.
Etape II omfattende beplantning og færdiggørelse af parkanlægget oversendes til
Teknisk Udvalgs behandling i forbindelse med budgetlægningen for 1998 og over
slagsårene.
Forslag til sagens videre forløb:
Landskabsarkitekt Birgitte Fink antages til at udarbejde koteringsplaner samt fornø
dent projekt til jord- og stiarbejdet.
Der satses på at indgå aftale om magelæg af et mindre areal med ejeren af naboejen
dommen Falkenborgvej 1A. Ved skrivelse af 24. marts 1997 har Teknisk Forvaltning
rettet henvendelse til den pågældende ejer, som endnu ikke har svaret.
Den lokale landinspektør anmodes om at udføre de nødvendige skelændringer i for
hold til brandstationen og kraftvarmeværket samt iværksætte ovennævnte magelægs
sag.
Lokalt nedrivningsfirma antages til at fjerne den gamle garage, der ligger på arealet.
Materielgården antages til at udføre anlægsarbejdet, dog således at grovreguleringen
af jordarbejdet udføres af fremmed entreprenør, der har den nødvendige maskinkapa
citet.
Der henvises til tilbudsliste, bilag C, hvor materielgårdens arbejde omfatter punkterne
1, 7, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mens det arbejde, der påregnes udført af fremmed
entreprenør omfatter punkterne 2, 3, 4, 5 og 6.
Der indbydes to entreprenører til at afgive pris på udførelse af jordarbejdet.
I samarbejde med landskabsarkitekten, materielgården og de entreprenører der anta
ges til at udføre delentrepriserne udarbejdes detailtidsplan. Forslag til tidsplan frem
lægges på mødet.
Arbejdet påregnes at starte primo maj 1997

Sag nr. 59

Sag nr. 59

Ovennævnte udføres inden for den frigivne bevilling.
Korrektion af driftsbudgettet som følge af eventuel anvendelse af egen arbejdskraft
forelægges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 1997.
Det indstilles, at ovennævnte forslag til sagens videre forløb godkendes.

TU’s beslutning:

F R E D E R I K S S U N D K O M MU N E
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Sag nr. 60
TU-møde 21 april 1997
KE

Sag nr 60

Overførsel af uforbrugt budget fra 1996 til 1997
J.nr. 00.01.002/2857
Foreslåede overførsler fremgår af vedlagte skema.
Overførsel af driftsmidler:
Skattefinansieret område
Brugerfinansierede område
I alt drift

kr.
kr.
kr.

439 852,1.577.6462.017.498-

Overførsel vedr. anlæg :
Restbevillinger på anlægsprojekter i alt
Rådighedsbeløb på det skattefinansierede område
Rådighedsbeløb brugerfinansierede område
Uforbrugte rådighedsbeløb i alt
I alt anlæg

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.986.304 585.400,2.768.910.3.354.3108.340.614-

Det indstilles, at de uforbrugte bevillinger/rådighedsbeløb som er beskrevet i skemaet
overføres til 1997

Bilag:

Skema

TU’s beslutning:
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Sag nr. 61
TU-møde 21. april 1997
KE

Sag nr. 61

Regnskab for 1996 for Teknisk Udvalgs område,
J.nr. 00.01.002/2857
Regnskab for 1996 fremlægges til orientering. På mødet vil der foreligge en rede
gørelse vedrørende de enkelte punkter i regnskabet

Bilag:

Regnskab 1996

TU’s beslutning:

F R E D E R I K S S U N D K O M MU N E
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 62
TU-møde 21. april 1997
KE

Sag nr. 62

Budgetanalyse på spildevandsområdet
J.nr.
Efter beslutning i Byrådet den 10. december 1996 blev der nedsat en arbejdsgruppe
med deltagelse fra byrådssekretariatet, økonomisk afdeling og teknisk forvaltning
som skulle udarbejde en budgetanalyse for spildevandsområdet. Gruppen skulle
både behandle de tekniske og de økonomiske problemstillinger på området. Gruppen
består af:
Kjeld Ebdrup
Dennie Grauballe
Morten Birk Jensen
Ole Guldager
Ib Kjeldsen
Jan Klysner.
Gruppen har udarbejdet en foreløbig rapport om budgetanalysen på spildevandsom
rådet. Rapporten indeholder i afsnit II, en sammenfatning af rapportens forslag til
ændringer af procedurer på både drifts- og anlægssiden. I afsnit III gennemgås en
række faktorer, som har betydning for spildevandsområdet fremover, og i afsnit IV
redegøres der for status og gruppens forslag til ændringer. Rapporten vil blive gen
nemgået på mødet.
Chefgruppen har den 15.04.97 behandlet den foreløbige budgetanalyse, og har
følgende ønsker/kommentarer til det fortsatte arbejde med analysen:
1. Der bør redegøres for hvem der ejer grunden, hvor renseanlægget ligger?
2. Der bør gennemføres en sammenligning med vandafledningsafgifter i andre
kommuner.
3. Det bør præciseres, hvad der er anlægsudgifter og hvad der er driftsudgifter, da
der ikke bør optages lån til driftsopgaver. Der bør derfor benyttes benævnelser som
vedligeholdelse (som klart er driftsudgift) og anlæg. Den uklare benævnelse reno
vering bør udgå.
4. Gældsafviklingen bør indgå i diskussionen om takstpolitikken.

Det indstilles, at Teknisk Udvalg tager stilling til hvilke forslag inden for hvert område,
arbejdsgruppen skal arbejde videre med til budgetforslag 1998-2001, samt at der i det
fortsatte arbejde redegøres for de punkter chefgruppen udtrykker ønske om.

Bilag:

Budgetanalyse på spildevandsområdet excl. bilag.

TU’s beslutning:

F R E D E R IK S S U ND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 63
TU-møde21. april 1997
MH

Sag nr 63

“Markvandring” 1997.
J.nr. 00.01A14/2820
Det foreslås, at der fastsættes dato for den årlige markvandring.

TU’s beslutning:
C
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F R E D E R I K S S U N D K O M MU N E
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 64
TU-møde 21. april 1997

Sag nr 64

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

1.

HNG - Repræsentantskabsmøde
J.nr. 13.11.10G01/2978
Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i HNG fredag den 2. maj 1997.

2.

Ådalens Vandværk
Der foreligger prøvetagningsrapport for Ådalens Vandværk.

3.

Kollektiv trafik
J.nr. 13.05.00G01/2740
Der er kommet en henvendelse fra
stoppested ved KTH for bybussen linie 301.
Forvaltningen indstiller, at ønsket videresendes til HT.

4.

angående et

Amtets udvalg for teknik & miljø
J.nr. 00.01 A07/4
Amtets udvalg for teknik & miljø afholder møde fredag den 23. maj 1997 med
primærkommunernes formænd for Teknisk Udvalg og kommunernes tekniske
chefer.

¿¿S

5.

Ombygning af udhus til erhverv/butiksareal samt skiltning
J.nr. B 18/97
Formandsbeslutning fra mødet den 4. marts 1997

Bilag: Beslutning

Sag nr. 64

6.

Sag nr. 64

Fællesudvalgsmøde i MOFA.
J.nr. 07.04G01/2400
Der har den 15.04.97 været afholdt fællesudvalgsmøde i MOFA med alle
kommuner indbudt. Der blev drøftet et forslag til ny vedtægt, hvoraf det
tydeligt fremgik, at Hillerød kommune skulle tegne selskabet.
Kun Frederikssund kommune gik imod vedtægtens bestemmelse på dette
punkt, og vedtægten fremsendes nu til medlemskommunerne til vedtagelse
med tilbagemelding på møde den 16.09.97.
Teknisk Forvaltning vil inden udvalgsbehandlingen undersøge mulighederne
for at opnå flertal for en ændring af vedtægten, så der er mulighed for at
skifte driftsoperatør uden ændring af vedtægterne

TU’s beslutnina:

F R E D E R I K S S U ND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Sag nr. 65
TU-møde 21. april 1997

Eventuelt

Sag nr. 65

