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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET + TEKNISK UDVALG

Mandae

den 10. april 1991, kl. 16.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Peter Hartmann
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Inga Nielsen
Bibi B. Sørensen
Jens Chr. Børresen
Freddi Jørgensen
Asger Mansted
Ernst Jelstrup
Jan Kristiansen
Hans Eklund

MØDET HÆVET KL.î

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 370

til 370

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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Pkt.nr: 370
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2840

Sagsid/lbnr. 2045

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.

Pli

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet har den 19. marts 1991 behandlet energiprojektsagen.
Byrådet besluttede at ikke godkende en videreførelse af
projektet som indstillet af Miljøudvalget.
Endvidere kunne konsulenthonorar ikke godkendes.
Byrådet sender sagen tilbage til fornyet drøftelse i Miljø
udvalg og Teknisk udvalg.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det er ikke korrekt at Miljøudvalget har indstillet en videre
førelse af energiprojektet.
Såvel Miljøudvalg som Teknisk udvalg har lagt vægt på, ikke at
indstille om projektets videreførelse. Begge udvalg har dog ønsket
at forberede projektets behandling i byrådet den 19. marts 1991,
således at byrådet havde det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Miljøudvalget besluttede på møde den 25. februar 1991 at nedsætte
en arbejdsgruppe til forberedelse af byrådets møde den 19. marts.
Gruppen skulle udarbejde et forslag kommissorium incl. tidsplan
som skulle forelægges byrådet.
•

Tilsvarende blev besluttet på Teknisk udvalgsmøde den 28. februar.
Medlemmerne af den udpegede MU/TU-arbejdsgruppe afholdt møde den
7. marts 1991.
Mødet resulterede i at man fremsendte sagen til byrådets afgørelse
den 19. marts 1991, jf. beslutningsprotokol.
Baseret på Byrådets afgørelse anbefaler miljøafdelingen, at udvalget
fremkommer med ønsker/krav til den videre behandling af sagen, såvel
administrativt som politisk.
Til støtte for det videre arbejde vil det være hensigtsmæssigt at
have kendskab til Byrådets argumenter for en fornyet udvalgsbe
handling, især set i lyset af, at udvalgene ikke har ønsket at
realitetsbehandle sagen før byrådets afgørelse.
Indstilling: Til drøftelse
Miljøudvalget har behandlet sagen den 25.03.91 , nr. 369.
MU/TU-gruppen indkaldes til møde den 10/4-91 kl. 16.00. Spørgsmål
der ønskes bevaret fremsendes, til Plan & Projekt via forvaltnin
gen. Hvert byrådsmedlem opfordres til at fremkomme med spørgsmål
til forvaltningen senest den 5/4-91. Planprojekt inviteres til mø-
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det den 10/4-91.
Sagen fremsendes til Teknisk udvalg.
På mødet den 10/4 behandles:
svar fra Plan & Projekt
offentliggørelse af projektet.
9.4.91 Miljøafdelingens bemærkninger:
Plan & Projekt deltager i mødet den 10.april 1991.
Forvaltningen har ikke modtaget spørgsmål fra
Byrådsmedlemmerne.
BESLUTNING:

