FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

DAGSORDEN
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 9. maj 1995 kl. 13.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 13.00
Mødet hævet:

Fraværendeløvrigt deltog:
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Teknisk udvalgs møde den 9. maj 1995

Indholdsfortegnelse

SAGER OM AFFALD
Sag nr. 91 - LBS/mh - J.nr. 07.01.05
Renovation - Regulativ
Sag nr. 92 - LBS/mh - J.nr. 07.01.05P24/2176
Olieudskillere - Tømningsordning

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER
Sag nr. 93 - LBS/mh - J.nr. 05.04.01 G01
Stier i landområdet
Sag nr. 94 - LBS/mh - J.nr. 06.02.G01/1131
Regulativ fo r Græse Å
Sag nr. 95 - LBS/mh - J.nr. 04.01.G01/2350
Ny Østergade - Anvendelse af græsareal
Sag nr. 96 - LBS/mh - J.nr. 05.13.052/2327
Trafikpulje 1995

ALMENE SAGER
Sag nr. 97 - LBS/mh - J.nr. 00.01A14
Markvandring 1995 - Fastsættelse af dato
Sag nr. 98
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
Sag nr. 99
Eventuelt

T I L L Æ G S D A G S O R D E N til tu-mødet den 9. maj 1995
Sag nr. 100 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1471 og J.nr. 05.13.10G01/1369
Anlægsregnskaber

Sag nr. 91
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 91

Renovation - Regulativ
J.nr. 07.01.05
På teknisk udvalgs møde den 14. marts 1995 blev forudsætninger for regulativ for
affaldsordninger behandlet.
Det vedtoges at indarbejde udvalgets bemærkninger i et forslag til regulativ.
Der forelægges forslag til regulativ for husholdningsaffald, dateret den 2. maj 1995.
Det indstilles, at forslaget godkendes og forelægges plan- og miljøudvalget.

Bilag: Forslag

TU's beslutning:

Sag nr. 92
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 92

Olieudskillere - Tømningsordninq
J.nr. 07.01.05P24/2176
Der er rejst spørgsmål om tømingsordning for olieuskillere.
Der er udarbejdet en redegørelse for tidligere administrationsforhold på området.
Redegørelsen er dateret 3. maj 1995.
Indstilling: Henstilles

Bilag: Redegørelse vedlægges i kopi.

TU's beslutning:

Sag nr. 93
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 93

Stier i landområdet
J.nr. 05.04.01 G01
Der er i udvalget udtrykt ønske om, at adgange til udsigtspunkter og historiske steder
blev etableret.
Der vil på mødet blive redegjort for adgangsforhold 7 steder i kommunen.

TU's beslutning:

Sag nr. 94
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 94

Regulativ for Græse Å
J.nr. 06.02.G01/1131
På teknisk udvalgs møde den 31. maj 1994 vedtog et flertal af udvalget at anmode
Frederiksborg Amt om, at vandløbets tværsnit fra mellemrenden til Roskilde Fjord
udvides for forbedret afvanding af engarealer i ådalen.
Med brev af 3. april 1995 meddeler Frederiksborg Amt, at regulativ for Græse Å er
vedtaget.
Frederikssund kommunes bemærkninger skal henføres til særskilt sag om ændring af
Græse Å.
Der forelægges sagsnotat af 24. april 1995 fra miljøafdelingen, hvori det indstilles,
at
regulativets vedtagelse tages til efterretning,
at
amtet henfører kommunens bemærkninger til særskilt sag om regulering af åen
tages til efterretning.
Der skal herefter tages stilling til om der skal iværksættes en reguleringssag, eller om
stianlægget i ådalen skal hæves.
Bilag: Kopi af amtets brev af 3. april 1995
Kopi af miljøafdelingens notat af 24. april 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 95
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 95

Ny Østergade - Anvendelse af qræsareal
J.nr. 04.01.G01/2350
Med brev af 30. marts 1995 anmoder restaurant La Tosca, Ny Østergade 5 c om at
leje/låne matr.nr. 118 b bygrunde til udeservering i sommerperioden.
Det indstilles, at arealet lejes ud for en fast sum pr. år for en 2-årig periode, og
derefter for et år ad gangen.
Arealet foreslås begrænset til ca 100 m2, og åbningstider, belysning, støjgrænser m.v.
skal fastsættes efter nærmere aftale.

TU's beslutning:

Sag nr. 96
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 96

Trafikpulje 1995
J.nr. 05.13.052/2327
På teknisk udvalgs møde den 25. april 1995 blev besluttet at ansøge om støtte fra
trafikministeriets pulje for gennemførelse af forskellige anlægsarbejder.
Ansøgningen er udarbejdet og forelægges, idet der under udarbejdelsen er sket
ændringer af de oplyste overslag.
Indstilling: Henstilles

Bilag: Kopi af 3 ansøgninger.

TU's beslutning:

Sag nr. 97
TU-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr 97

Markvandring 1995 - Fastsættelse af dato
J.nr. 00.01A14
På udvalgets møde den 14. marts 1995 vedtoges at afholde markvandring den 10
maj.
Det er senere besluttet at afholde budgetmøde den 10. maj, hvorfor andet tidspunkt
for markvandring skal fastsættes.
Det foreslås at markvandring afholdes i august måned.

TU’s beslutning:
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Sag nr. 98
TU-møde den 9. maj 1995

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

Sag nr 98

Sag nr. 99
TU-møde den 9. maj 1995

Eventuelt

Sag nr. 99

Sag nr. 100
Tu-møde den 9. maj 1995
LBS/mh

Sag nr. 100

Anlægsregnskab
J.nr. 05.01.G01/1471
J.nr. 05.13.10G01/1369
Anlægsregnskab for Differentierede hastigheder og Byvej's 1. etape skal indsendes til
Miljøstyrelsen inden 1. juni 1995.
Dette kan opfyldes forudsat udvalget kan bemyndige formanden til at godkende
regnskabet forud for økonomisk forvaltnings og revisionens eventuelle bemærkning
hertil.
Regnskaberne vil blive forelagt økonomiudvalget den 29. maj 1995, og kan foreligge
som efterretningssag på teknisk udvalgs møde den 30. maj 1995.
Det skal bemærkes, at anlægsarbejdet er færdigt den 19. maj 1995, og at de med
delte anlægsbevillinger ikke overskrides.

TU's beslutning:

