FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 27. oktober 1992 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt:
Mødet hævet:

kl.

Fraværende:
løvrigt deltog:

Grethe Olsen

kl. 8.30
/ * 2-
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Sag nr. 148
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 148

Afsluttet reanskab vedrorende anlægsarbejde 063053
Lossepladsudvidelse
J.nr. 06.01.01.23G01
Sagen udsat fra mødet den 25. august 1992.
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 340.000,00
kr. 296.667.18
kr. 43.332,82

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
mindreudgiften kr. 43.332,82 overføres som tillægsbevilling
til anlægsarbejde Affalds- og genbrugscentret Ørnesten konto
063068.

TU’s beslutning:

Sag nr. 149
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 149

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 051053
ReiJnvandsbassin r å gammel busholdeilads.
J.nr. 06.01.20G01/664
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

1.000.000,00
983■069,90
16.930,10

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

T U ’s beslutning:

Sag nr. 150
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 150

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbeide 051022
Forsøg for fosforf jernelse renseanlægget
J.nr. 06.03.04G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 155.000,00
kr. 154.500,00
kr.
500,00

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s be slutning:

Sag nr. 151
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 151

Afsluttet regnskab vedrorende anlæasarbeide 051011
Renovering af måles.stem renseanlægget
J.nr. 06.01.06.G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 160.000,00
kr. 153.296.74
kr.
6.703,26

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU ’s be slutning:

Sag nr. 152
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 152

Afsluttet regnskab vedrorende anlægsarbejde 004080
TaksationskoinmissionsforretniniJ vedrørende Færaeve i 109.
J.nr. 01.04G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

k r . 250.000,00
kr. 258.462.17
kr.
8.462,17

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
merudgiften reguleres over kassebeholdningen

T U ’s beslutning:

Sag nr. 153
TU-møde 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 153

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 021080
Dræning af n-plads Kalvøen
J.nr. 04.01.09G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr. 30.000,00
kr. 31.722,74
kr. 1.722,74

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
merudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 154
TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh

Sag nr. 154

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 051048
Kloakering 22 boliger matr.nr. 12i Græse.
J.nr. 13.06.00G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udg./indt.
Mindreudg./mindreindt.

udgift
kr. 661.300,00
kr. 549.593,99
kr. 111.706,01

indtægt
kr. 661.300,00
kr. 405.590,00
kr. 255.710,00

Det indstilles.
at
at

anlægsregnskabet godkendes
og
mindreudgiften/mindreindtægten reguleres over kassebeholdnin
gen.

TU’s beslutning:

Sag nr. 148 til sag nr. 154.
TU-møde den 27. oktober 1992

Afsluttede regnskaber vedrørende anlægsarbejder
Samlet mindreudgift

kr. 179.172,19

Samlet merudgift

kr.

Samlet mindreindtægt

kr. 255.710,00

10.184,91

Sag nr. 155

Sag nr. 155

TU-møde den 27. oktober 1992
TR/mh
Anlægsrapport
J.nr. 00.01.002
Der forelægges oversigt pr. 2. oktober 1992 over igangværende anlægsar
bejder.
Bilag: Oversigt.
TU’s beslutning:

Sag nr. 156
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 156

Forslaa til trafikhandlinåsplan
J.nr. 05.13.G01/1421
På teknisk udvalgs møde den 25. august 1992 forelå foreløbigt udkast
til handlingsplan for trafik og miljø.
Det blev vedtaget at bemyndige forvaltningen til at ansøge om tilskud
fra planstyrelsens pulje for trafik og miljø, samt at udkast til hand
lingsplan forelægges senere.
Der foreligger nu "Handlingsplan for trafik og miljø", september 1992.
Handlingsplanen foreslås gennemgået og drøftet for eventuelle ændrin
ger, tilføjelser m.v., hvorefter det foreslås, at planen forelægges
plan- og miljøudvalget.
Det indstilles, at handlingsplanen herefter fremsendes til byrådet med
udvalgenes bemærkninger, med indstilling om at der afholdes temadag for
byrådet.
Bilag: Handlingsplan for trafik og miljø.
TU*s beslutning:

Sag nr. 157

Sag nr. 157

TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh
Lastvosinstrafik i byområdet
Forslag til begrænsnming af gennemkørsel
J.nr. 05.01.G01
Med brev af 6. oktober 1992 anmoder byrådsmedlem Bent Jensen om, at der
etableres nødvendige restriktioner for færdsel ad Færgevej for at be
grænse den tunge færdsel.
Samtidig ønskes en stillingtagen til adgangsvejen til havnen, som fore
slås begrænset til Agade-Nygade-Bruhnsvej linien.
Etablering af gennemkørselsforbud for lastvogne over 3500 kg totalvægt
i Frederikssund er drøftet på møde mellem politimyndigheden og forvalt
ningen.
Det foreslås herefter under hensyntagen til kommuneplanens "veje og
trafikforhold" (side 41) samt de godkendte tvangsruter for farlige
transporter, at ekissterende gennemkørselsforbud for lastvogne fasthol
des, og at der suppleres med forbud på
Kocksvejs sydlige del
Havnegade
Østergade
Ny Østergade
Frederiksborgvej
Blødevej
Roskildevej
Marbækvej
og Strandvangen, hvis dette praktisk kan gennemføres.
Der var på mødet med politiet enighed om, at et forbud mod gennemkørsel
på Færgevej skal ses i sammenhæng med, at Færgevej er en del af tvangs
ruterne for kørsel med farlige transporter, hvorfor en ændring heraf
ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt.
Bilag: Brev af 6. oktober 1992 fra Bent Jensen.
TU’s beslutning:

Sag nr. 158
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 158

Trafikterminalen
Forslag til udvidelse af p-pladser
J.nr. 05.14.02.G01/665
På teknisk udvalgs møde den 25. februar 1992 er søgt anlægsbevilling på
kr. 750.000 til udvidelse af p-pladser for cykler og biler.
Projektskitser har været drøftet med DSB, og ansøgning om tilskud fra
planstyrelsen forventes besvaret medio november.
Forvaltningen har foretaget en tælling tirsdage og fredage fra 31. juli
til 4. september 1992, ialt 7 dage og 2 gange hver tælledag.
Resultatet fremgår af forvaltningens notat af 9. oktober 1992.
Det fremgår af notatet, at udvidelsen bør omfatte cykelparkeringen ved
stationsbygningen vest for banesporet.
Det foreslås at cykelparkeringen udvides som forlængelse af eksisteren
de helt frem til tunnellen. Denne udvidelse vil omfatte 176 pladser,
som overdækkes. Samtidig foreslås, at 3 rækker eksisterende cykelstati
ver samtidig overdækkes, og at en del af cykelparkeringen indhegnes med
en låseordning, som forventes administreret af DSB.
Anlægsudgiften anslås til kr. 750.000, det foreslås at DSB anmodes om
at afholde mindst halvdelen af udgiften.
Det indstilles, at nævnte forslag tiltrædes,
iværksættelse afventer tilsagn fra DSB.
Bilag: Notat af 9. oktober 1992.
TU’s be slutning:

og at anlægsarbejdets

Sag nr. 159
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 159

Jernbanegade - å :aden
Program for indvielse
J.nr. 05.01.G01/1558
På udvalgets møde den 29. september 1992 forelå skitse til program for
indvielse af gågaden den 27. november 1992 kl. 14.30.
Der vil på mødet blive fremlagt et program, som er udarbejdet i samar
bejde med Handelsstandsforeningen.
TU’s beslutning:

Sag nr. 160
TU-møde den 27. oktober 1992
HL/mh

Sag nr. 160

Omstilling af Frederikssund Fjernvarme til decentral kraftvarme
J.nr. 13.03.01.P21/885
Tidligere behandling:

TU-møde 25.06.91 sag 127
TU-møde 31.03.92 sag 51
TU-møde 29.09.92 sag 136

På teknisk udvalgs møde den 29. september 1992 blev det vedtaget at
genoptage behandlingen med henblik på at behandle:
Pkt. 1

Svar fra AFAV I/S

Pkt. 2

Energistyrelsens specifikke forudsætninger for omstilling til
kraftvarme.
Tids- og organisationsplan for udarbejdelse af et projekt for
omstilling til kraftvarme.

ad 1

AFAV I/S er ved skrivelse den 13. oktober 1992 blevet advise
ret om, at teknisk udvalg er sindet at opgive planerne om et
affaldsfyret kraftvarmeværk placeret på AFAV.
I skrivelsen anmodes AFAV I/S om at meddele udvalget deres
kommentarer hertil.
AFAV’s besvarelse forelægges på udvalgsmødet.

ad 2

Energistyrelsen har ved skrivelse den 20. maj 1992 udmeldt
specifikke forudsætninger for omlægningen af fjernvarmeforsy
ningen til decentral kraftvarmeproduktion. Opmærksomheden hen
ledes på følgende hovedpunkter i forudsætningsskrivelsen.
Projektet skal indeholde forslag om at fjernvarmeforsynin
gen omlægges til kombineret kraftvarmeproduktion baseret
på naturgas.
Der skal ske en maksimering af varmegrundlaget for fjern
varmeværket .
Projektet skal foreligge til godkendelse i kommunalbesty
relsen senest den 1. august 1993.
Kommunalbestyrelsen skal anmode Frederikssund kommunale
Værker og/eller anden kollektiv varmeforsyningsanlæg om at
forestå projektudarbejdelsen.
Kommunalbestyrelsen skal anmode IFV-Energi (SK-Energi) om
at deltage i projektudarbejdelsen i samarbejde med fjern
varmeværket, således at der kan udarbejdes et fællespro
jekt af fjernvarmeværket og elselskabet.

Der er aftalt møde med HNG den 26. oktober 1992 for udvidelse af fjern
varmeområdet .
Teknisk udvalg vil blive orienteret på udvalgsmødet den 27.
1992.

oktober

Det indstilles.
at
at

AFAV’s svarskrivelse tag^s til efterretning,
Frederikssund byråd
teknisk udvalg at forestå pro
jektudarbejdelsen i overensstemmelse med retningslinierne i
forudsætningsskrivelsen.

Bilag: Specifik forudsætning.
TU’s beslutning:

c

i

Sag nr. 161
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 161

Affaldscentret - bemanding
J.nr. 07.04.G01/1469
På teknisk udvalgs møde den 31. marts 1992 blev godkendt skitseprojekt
m.v. for etablering af affaldscenter på Ørnesten.
Samtidig blev tiltrådt forslag til åbningstider og bemanding.
Der har været ført forhandling med SID’s lokale afdeling, idet ændring
af medarbejdernes arbejdstid skal godkendes i henhold til overenskom
sten som lokalaftale.
Der har været afholdt tre møder med SID, uden at der er opnået en afta
le om den af kommunen foreslåede bemanding af affaldscentret og de fo
reslåede arbejdstider, afløsning m.v.
På møde den 22. oktober 1992 fremlagde SID de krav, som måtte være gæl
dende for at en lokalaftale kunne indgås.
De forudsætninger, som er indgået i teknisk udvalgs tidligere behand
ling, har forudsat en ramme for lønudgifter på ca kr. 440.000 pr. år.
Såfremt SID’s forslag følges vil udgiften andrage ca kr. 900.000.
Det antages, at der er yderst begrænsede muligheder for, at SID ved
eventuelle senere drøftelser vil ændre/reducere på de fremsatte krav.
Henset til ovenstående er der således mulighed for, enten at tiltræde
principperne i SID’s krav, eller at affaldscentrets drift overdrages
til privat entreprenør efter indhentede tilbud.
Foranlediget af den forestående åbning af affaldscentret foreslås at
bemandingen i den første periode udføres som pålagt overarbejde, og at
der foretages et udbud af centrets drift for senere stillingtagen til
driftens økonomi.
Bilag: Kopi af referat fra mødet med SID den 22. oktober.
TU’s bi

¿X. . /O

¿U-

Sag nr. 162
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 162

Mødeplan 1993
J.nr. 00.01.A14
Der forelægges forslag til mødeplan for udvalgets møder i 1993.
Planen er udarbejdet under samme forudsætninger, som har været gældende
for 1992.
Det indstilles, at mødeplanen godkendes.
Bilag: Mødeplan 1993.
TU’s beslutning:

Sag nr. 163
TU-møde den 27. oktober 1992
NBG/mh

Sag nr. 163

Kvalitets- og omkostningsdokumentation i teknisk forvaltning.
J.nr. 00.15.P21/1591
Teknisk udvalg har ved flere lejligheder udtrykt ønske om at få en
drøftelse af, hvorledes man kan sikre, at drifts- og anlægsopgaver i
teknisk forvaltning udføres konkurencedygtigt.
Forvaltningen vil på mødet fremlægge et oplæg til principiel drøftelse
med henblik på tilrettelæggelse af den fortsatte behandling af spørgs
målet .
Henstilles
TU’s beslutning:

Sag nr. 164
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sager afe iort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 105 til pkt. 118
./.

Bilag: Oversigt.
TU’s beslutning:

Sag nr. 164

Sag nr. 165
TU-møde den 27. oktober 1992
LBS/mh

Sag nr. 165

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

Sag nr. 166
TU-møde den 27. oktober 1992

Eventuelt

Sag nr. 166

