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Sag nr. 50 Å
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 50 A

Forel -.■■'bi:;t re. nskab 1991
J.nr. 00.01.008/257
Der forelægges foreløbigt regnskab 1991 for de af udvalget administre
rede konti.
Bilag; Regnskaberne.
TU”s beslutning:

Sag nr. 50 B
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 50 B

Anlæosarbe ider 1991
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger.
J.nr. 00.01.002
Der forelægges oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb og bevillinger
for ingangværende og endnu ikke påbegyndte anlægsarbejder.
Det indstilles, at der søges overført de opgjortes
Uforbrugte bevillinger kr.
og kr.

6.225.071 i udgift
2.944.00 i indtægt

Samt uforbrugte rådighedsbeløb kr.

580.000 i udgifter

Bilag: Oversigt af 25. marts 1992
TU*s beslutning:

/nr-

*

Sag nr. 51
TU-møde den 31. marts 1992
NBG/mh

Sag nr. 51

Kraft-varme
Rapport om "Vurdering af AFAV’s adgang til forbrænding af affald".
J.nr. 13.03.01.P21/885
Frederikssund kommune har fra AFAV modtaget en rapport om AFAV’ mulig
heder for at få adgang til forbrænding af affald i hovedstadsregionen.
Rapporten har været drøftet på et møde i teknisk forvaltning den 18.
marts 1992 med AFAV og IFV Energi.
Rapportens hovedkonklusioner, der fremgår af vedlagte mødereferat, vil
blive gennemgået på mødet af den tekniske direktør.
Henstilles
TU*s beslutning:

Sag nr. 52
TU-møde den 31. marts 1992
NBG/mh

Sag nr. 52

Forslag til losse- og fyldpladsen Ørnesten's og den kommunale contai
ner- og modtageplads for olie- oa kemikalieaffalds fremtid
J.nr.: 07.03.01 G01/717
På teknisk udvalgs møde den 17. december 1991 forelå forslag til nævnte
pladsers fremtid, udarbejdet af Carl Bro A/S.
Udvalget vedtog:
1.

-at lade forvaltningen belyse konsekvenserne ved midlertidigt at
lukke lossepladsen.

2.

-at lade forvaltningen udarbejde dispositionsforslag og økonomisk
overslag for udvidelse af containerpladsen med henblik på at ra
tionalisere driften og at udøve de funktioner, som følger af ned
læggelse af lossepladsen.
Disposionsforslaget skal indeholde to alternativer:
alt. 1 Udvidelse af den eksisterende containerplads,
alt. 2. Flytning af containerpladsen til Ørnesten.

3. - at lade forvaltningen optage forhandlinger med andre deponier om
vilkår for modtagelse af affald fra Frederikssund kommune.
4. - at ovennævnte opgaver udføres i samarbejde med firmaet Carl Bro
A/S.
Der forelægges:
1.

- Overslag over anlægsudgifter for slutafdækning af losseplads, og
der vil på mødet blive redejort for konsekvenserne med midler
tidig lukning af lossepladsen.

2a. -Dispositionsforslag for udvidelse eller flytning af container
pladsen, udarbejdet af Carl Bro A/S.
2b

-Forvaltningens redegørelse af 24. marts 1992 om bemanding og per
sonaleforhold.

3.

-Oplysninger om resultater af kontakter med andre deponier.

Der indstilles, at følgende indstilles til byrådets godkendelse:
-at der indgås aftale med affaldsdeponiet Sengeløse/Kollerup Fyld
plads om anvisning og deponering af affald,
-at lossepladsens drift indstilles indtil videre,
- at lossepladsens 1. etape slutafdækkes,
-at containerpladsen på Strandvangen nedlægges,
-at der etableres ny affaldsstation på Ørnesten,
- at der søges anlægsbevilling til gennemførelse af slutafdækning
af lossepladsen og til etablering af ny afaldsstation. Anlægsbe
villingen kan finansieres over investeringsoversigtens konto for
udvidelse af losseplads, hvor der i 1992 er afsat kr. 3.200.000.

Sag nr. 52

Sag nr. 52

Som bilag vedlægges:
Notat af 26. marts 1992 med overslag for slutafdækning
Dispositionsforslag af 10. marts 1992
Redegørelse om bemanding
Tilbud om anvisning og deponering.
TU’s beslutning: .
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Sag nr. 53
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 53

Salg af kommunale arealer
J.nr. 82.02.01.P21/438
Forvaltningen er blevet pålagt at gennemgå de kommunalt ejede ubebygge
de arealer med henblik på eventuelt salg.
Iblandt er der nogle arealer, der ligger under teknisk udvalg. Arealer
ne henligger ubenyttede, og vil umiddelbart kunne sælges.
1.

Matr.nr. 191 - 192 Bygrunde, Færgevej.
Tidligere beboelse. Nu ubebygget.

2.

Matr.nr. 15 Snostrup, Snostrupvej.
Engareal og udløbsledning fra Snostrup renseanlæg.
Der skal ske en rørlægning af en grøft og udskillelse af den og et
vejareal.

3.

Matr.nr. 19 Snostrup, Snostrupvej.
Tidligere Snostrup renseanlæg.
Der ligger et regnvandsbassin på grunden, men den nordlige del kan
frastykkes til beboelse.

4.

Matr.nr. lay, lad, lat Oppe Sundby, Engtoftevej.
En del af disse ejendomme er anvendt til Marbækvejs forlængelse.
Restarealet kan udstykkes til beboelse.

5.

Matr.nr. 3bf Markjorder, Ådalsvej.
Grund med vandtårn.
Med en mindre skelregulering kan der etableres en byggegrund til
beboelse.

6.

Matr.nr. 9c Markjorder, Klintevej.
Grønt område.
En del af arealet kan frastykkes til byggegrund.

Arealerne skal sælges efter forudgående offentligt udbud i henhold til
Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Dog kan
matr.nr. 191,192 Færgevej sælges uden, da de er under 2000 m2, og ikke
kan bebygges.
Der vedlægges udsnit af matrikelkort, der viser de aktuelle arealer.
Det indstilles til økonomiudvalget, at arealerne afhændes.
TU’s beslutning:

Sag nr. 54
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 54

Jernbanegade - gågade
Skitseprojekt og overslag
J.nr. 05.01.G01/1313
Der forelægges indkomne bemærkninger til skitseprojekt og overslag for
ny belægning i gågaden.
De indkomne bemærkninger fremgår af særskilt redegørelse.
Skitseprojektet er suppleret, således at de fleste af de indkomne be
mærkninger er imødekommet.
Overslag over anlægsudgifterne vil blive fremlagt på mødet.
Det
at
at
at
at

indstilles.
de indkomne bemærkninger tages til efterretning,
forvaltningens forslag til besvarelse af bemærkningerne godkendes,
skitseprojekt godkendes,
der søges anlægsbevilling.

Bilag: Redegørelse for indkomne bemærkninger.
TU’s beslutning:

Q-rKdJL >

Sag nr. 55
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 55

Jernbanegade - gågaderegulativ
Udkast til aågadereaulativ
J.nr. 05.01.G01/1316
Der forelægges det udkast, som har været udsendt i offentlig høring.
Af udkastet fremgår bl.a. at cykling i gågaden ikke er tilladt. I over
ensstemmelse med byrådets godkendelse af udkastet er der udarbejdet et
supplement hvoraf fremgår, at det overvejes at tillade cykling i gåga
den fra kl. 5.00 til kl. 10.00.
De bemærkninger som er indkommet omfatter:
Frederikssund postkontor:
Frederikssund grundejer
forening:
Politimesteren:

Indsigelse mod at varetilkørsel skal være
tilendebragt kl. 10.00, og foreslår kl.
11.00.
Anbefaler at cykeltrafik tillades i gågaden
i begge retninger fra kl 5.00 til kl. 10.00
Henstiller at der etableres forbud mod cy
kelkørsel i gågaden, og at endelig udform
ning af regulativet drøftes på møde.

Det indstilles.
at regulativet godkendes principielt med den ændring, at erhvervsmæs
sig ærindekørsel tillades mandag-fredag fra kl. 5.00 til kl. 10.30,
og at cykeltrafik tillades i foreløbig eet år i samme tidsrum og i
begge retninger,
at regulativ forelægges til endelig godkendelse, når møde har været
afholdt med politimyndigheden.
Bilag: Udkast til regulativ samt kopi af brev fra postkontor, grunde
jerforening og politimyndighed.
TU’s beslutning:

Sag nr. 56
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 56

Kollektiv trafik
Køreplanændringer for HT
J.nr. 13.05.06.G01/1074
I fortsættelse af tidligere drøftelser med HT om køreplanændringer m.v.
fremsender HT ændret køreplan for bybusruten linie 302 og for Farumbussen linie 308.
Ændringerne sker pr. 1. april 1992, og linie 308 kører fremover via
Dybendal Sygehus.
Linie 302 ændres således, at der på alle ugens dage mindst vil være
timedrift på såvel Roskildevej som på Marbækvej. Endvidere vil linie
302 om aftenen og i week-enden betjene Oppe-Sundby ved genoptagelse af
tidligere brug af vendepladsen ved Oppe-Sundby kirke.
Endelig gøres opmærksom på, at HT den 13. marts 1992 har oplyst til
Frederiksborg Amts Avis, at der 1. juni 1993 oprettes en hurtigbusrute
Frederikssund-Roskilde over Skibby. HT vil efter forhandling med Vest
sjællands Trafikselskab søge tilvejebragt en forbindelse mellem denne
hurtigbusrute og Holbæk.
Indstilling:
Til efterretning.
TU ’s be slutning:

Sag nr. 57
TU-møde den 31. marts 1992
LBS /mh

Sag nr. 57

Kloak Østbyen 1. etape. Stenhøjgård
Anlægsbevilling
J.nr. 06.01.03G01/1401
Der forelægges projekt for udførelse af 1. etape for kloak til del af
Østbyen omfattende Stenhøjgård og fremtidigt udstykningsområde.
Projektet omfatter kun spildevandsafledning,
vandsledninger afventer til behov opstår.

idet projekt

for regn

Overslag over anlægsudgiften andrager kr. 300.000, og udgiften er ikke
optaget i investeringsoversigten.
Der er beregnet et kloakbidrag for institutionen på kr. 128.000, omfat
tende det areal som er disponeret til bebyggelsen.
Det indstilles,
at projektet godkendes,
at der søges anlægsbevilling på kr. 300.000, som finansieres af pålig
net bidrag med kr. 128.000 og kr. 172.000 finansieres over kassebe
holdningen omfattende andel af byggemodningsudgift for Østbyen,
at anlægsarbejdet udføres ved vejvæsenets foranstaltning.
TU’s beslutning:

Sag nr. 58
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 58

Kloak Sandal
Anlægsbevilling.
J.nr. 06.01.G01/694
I forbindelse med verserende miljøsag på ejendommen Sandal, Marbækvej
49 er der den 14. maj 1990 meddelt tilladelse til afledning af spilde
vand for en periode af 1 år.
Med brev af 19. maj 1991 er der anmodet om ny tidsbegrænset tilladelse.
Efter oplysning fra anlægs- og driftsafdelingen om at ejendommen kan
tilsluttes offentlig kloak senest 1. marts 1992, har plan- og miljøud
valget meddelt ny tilladelse, som bortfalder den 14. maj 1992.
Nævnte ejendom samt 3 naboejendomme er omfattet af et tillæg til spil
devandsplanen.
Det eksisterende afløbssystem består af septitanke med afløb til fælles
dræn, som i sin tid har været tilsluttet det offentlige ledningsnet.
Drænet er blevet ødelagt ved byggemodning af Marbæk Alle/Lille Marbæk
vej og ved anlæg af Strandvangen. Dette har medført en større vandsam
ling på marken syd for Strandvangen.
Der forelægges
ejendom.

projekt for udførelse af spildevandsanlæg for nævnte

Udgiften er anslået til kr. 800.000, og der kan ikke pålignes tilslut
ningsbidrag .
Det anses for yderst uheldigt at udsætte anlægsarbejdets udførelse,
idet kommunens stilling i verserende miljøsag vil blive svækket betyde
ligt.
Anlægsudgiften er ikke optaget i budgettet, hvorfor det foreslås, at
anlægsbevillingen finansieres over kassebeholdningen.
Det indstilles,
at projekt godkendes,
at der søges anlægsbevilling på kr. 800.000 som foreslås finansieret
som nævnt,
at arbejdet udbydes i indbudt licitation til udførelse snarest muligt.
TU’s beslutning:
j

//

Ju-

¿¿UH.

eCj^ t/etsCi.

.

Sag nr. 59
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh
F iernvarmeforsyningen
Licitationsresultatet over renovering
gældende i et år fra 15. april 1992.

Sag nr. 59

ok

nyanlæg af fiernvarmeledninKer

J.nr. 13.03.11.005/108
Tidligere sag: TU-møde den 10. december 1991 sag nr. 208.
Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 10. december 1991 at udbyde
renovering og nyanlæg i licitation opdelt på enhedspriser gældende i et
år fra den 1. april 1992. Teknisk udvalg besluttede at jordentreprisen
skulle udbydes i offentlig licitation, og montageentreprisen skulle
udbydes i indbudt licitation, hvor fire firmaer blev indbudt til at
deltage.
Rådgivende ingeniørfirma Bruun & Sørensen har udarbejdet udbudsmateria
let til den indbudte licitation.
Den 2. marts 1992 blev den offentlige licitation afholdt.
15 firmaer har fået udbudsmaterialet tilsendt, og der mødte 8 firmaer
op til licitationen. Den lavestbydende blev Svend Åge Nielsen Frede
rikssund A/S.
Den 3. marts 1992 blev den indbudte licitation afholdt.
De fire indbudte firmaer deltog i licitationen. Den lavestbydende blev
Dansk Jord og Rør.
Vurdering.
udbudsmaterialet for jordentreprisen er målrettet meget direkte på de
faktiske anlægsopgaver, som forventes udført i 1992, både hvad dimen
sioner, længder, antal og mere/mindre ydelser angår.
Ekstraydelserne skal være i direkte forbindelse med det øvrige anlægs
arbejde .
De anlægsarbejder, som ikke er medtaget i udbudsmaterialet, er indivi
duelle jordarbejder for etablering af stikledninger, samt akut opstået
ledningsbrud hvor forsyningsledningen er så gennemtæret, at en stræk
ning må anbefales udskiftet i indeværende år, det sidst nævnte tilfælde
forventes ikke at blive aktuelt.
Den lavestbydende har givet mundtligt tilsagn om, at de anlægsopgaver,
som skal udføres ud over de opgaver, som er omfattet af licitationen,
kan afregnes efter de gamle enhedspriser eller tilbud i hvert enkelt
tilfælde.
Ved at udbudsmaterialet er målrettet på specifike anlægsopgaver, har
det været muligt at opnå særdeles fordelagtige enhedspriser p.g.a., at
de pågældende anlægsarbejder skal udføres på meget lidt trafikerede
veje.
Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen har gennemgået licitationsresultatet
for jordentreprisen og fundet, at alle ydelser er korrekt udfyldt, og
der ikke er taget særlige forbehold. Rådgiveren har anbefalet, at den
lavestbydende tilbydes arbejdet.
Forvaltningen har gennemgået licitationsresultatet og fundet, at alle
ydelser er korrekt udfyldt, og der ikke er taget særlige forbehold.
Forvaltningen anbefaler, at den lavestbydende tilbydes arbejdet.

Sag nr. 59

Sag nr. 59

Det indstilles.
at
jordentreprisen for de jordarbejder som skal udføres for fjernvar
meforsyningen vedrørende ledningsarbejder, som er indeholdt i lici
tationen og opdelt i enhedspriser tilbydes den lavestbydende firma
Svend Age Nielsen Frederikssund A/S
at montageentreprisen for større renoveringer og nyanlæg af fjernvar
meledninger, som skal udføres for fjernvarmeforsyningen opdelt i
enhedspriser gældende fra 15. april 1992 til 31. marts 1993 tilby
des det lavestbydende firma Dansk Jord og Rør.
Bilag: Licitationsresultaterne.
TU *s be slutning:

Sag nr. 60
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 60

F jernvarmeforsyningen
Renovering, af forsynings- o r stikledninger ifølge afholdte licitationer
over anlægsarbejder i 1992
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.10.005/120
Etablering af tværforbindelser for sidevejene på Thorsvej for at kunne
nedlægge forsyningsledningen, som har tracé i den vestlige sti.
Ejendommene i Thorsvej kvarteret forsynes fremtidig af forsyningsled
ningen i den østlige sti.
Forsyningsledningen i den vestlige sti ønskes nedlagt på grund af, at
stien er meget smal og ufremkommelig med rendegraver m.m. under vedli
geholdelse .
Renovering af forsyningsledning på Mimersvej med stikledninger for to
boligrækker.
Renovering af forsyningsledning i Markleddet, Rugskellet og Falkenborgvej .
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.03.3.053 Renovering af ledningsanlæg, pumper og ked
ler, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.650.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for renovering af forsynings- og stikledninger udgør kr.
2.250.000.
Herudover søges om de sidste kr. 400.000 af rådighedsbeløbet til ufor
udsatte udgifter til sammenkobling med de eksisterende fjernvarmeled
ninger .
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing pi kr. 2.650.000.
TU’s beslutning:

Sag nr. 61
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 61

F jernvarmeforsyningen
Hydraulisk udstyr for betjening af hovedstopventiler på fjernvarmecen
tralen
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.00.005/122
Tidligere sag: TU-møde den 3. maj 1989 sag nr. 70.
Hovedstopventilerne på fjernvarmeværket, som er manuelt betjente, ønsk
es udstyret med hydraulisk anordning for lukning og åbning.
Ventilerne ønskes fjernbetjent, så det er muligt at få lukket de fire
hovedstopventiler i tilfælde af, at der opstår utætheder i umiddelbar
nærhed af ventilerne.
Opstår der utætheder i nærheden af ventilerne i dag, er det ikke muligt
at afspærre den vandmængde, som er i ledningssystemet på ca 1000 m3, og
dermed undgå at vandmængden i ledningsnettet strømmer ind i fjernvarme
centralen .
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.03.3.064 Renovering af fyringsanlæg, hvor der er afsat
rådighedsbeløb på kr. 1.250.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for etablering af hydraulisk udstyr for betjening af
hovedstopventiler udgør kr. 200.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.050.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 200.000.
TU’s be slutning:

Sag nr. 62
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 62

Elforsyningen
Renovering af transformerstationer
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.03005/22
Ombygning af station 27 det eksisterende højspændingsfelt udskiftes til
et Ela 12.
Forsyningen planlægger at udskifte de højspændingsfelter (Rerolanlæg)
over en årrække.
Rerolhøjspændingsfelter har vist sig i nogle tilfælde at være årsag til
forsyningssvigt, og i Hillerød for nogle år siden til eksplosion i en
transformerstation.
Færdiggørelse af høj- og lavspændingsforbindelse mellem station 34 og
44.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.02.3.063 Renovering af transformerstationer, hvor der
er afsat rådighedsbeløb på kr. 265.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget
265.000.

for

renovering

af

transformerstationerne

udgør

kr.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.
Det indstilles, at der søges anlægsbevilling for renovering af trans
formerstationerne 27, 34 og 44 på kr. 265.000.
TU’s beslutnings

Sag nr. 63
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 63

Elforsyningen
Udvidelse af hø ispændinrsforsyning
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.06.005/118
Der er udarbejdet netanalyse over højspændingsnettet, og konklusionen
af analysen er, at udgang A6 fra 50 Kv stationen skal forstærkes fra
St-27 og føres direkte til St-44.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.02.3.052 Udvidelse af højspændingsforsyningen, hvor
der er afsat rådighedsbeløb på kr. 477.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget
477.000.

for

udvidelse

af

højspændingsforsyningen

udgør

kr.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.
Det indstilles, at der søges anlægsbevilling for udvidelse af højspæn
dingsforsyningen mellem St 27 og 44 på kr. 477.000.
TU’s beslutning:

Sag nr. 64
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 64

Vandforsyningen
Renovering af forsynings- og stikledninger i A.C.Hansensvei
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.02.00.005/121
Der har været en del ledningsbrud, og forsyningsledningen er underdi
mensioneret på A.C.Hansensvej.
Ved Marbækvejens forlængelse er det muligt at få en alternativ forsy
ning til den del af byen ved at forlænge vandforsyningsledningen fra
Marbækvej/A.C.Hansensvej til Nygade.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.04.3.055 Ledningsomlægning, hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 625.000.
Der er tidligere bevilget kr. 0.
Prisoverslaget
A.C.Hansensvej

for renovering af
udgør kr. 155.000.

forsynings-

og

stikledninger

på

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 470.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 155.000.
TU’s beslutning:

Sag nr. 65
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 65

Vandforsyningen
Etablering af vandf or syning slednin;,er ifølge vandfor svnin'i solanen
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.02.00.005/119
Ifølge vandforsyningsplanen skal der etableres vandforsyningsledninger
i de områder, som er underlagt den kommunale vandforsyning.
Det vil således blive muligt for alle husstande at få vand fra den kom
munale vandforsyning senest i 1997.
Prioriteringen af rækkefølgen for udførelse af forsyningsledningerne er
i tæt samarbejde med miljøafdelingen, dermed kan de ejendomme, som har
enkelt vandforsyning med dårligt vand blive opprioriteret.
Den del af anlægsabejdet som omfatter montage og matrialeleverancer
udføres af vandforsyningen.
Jordentreprisen er udbudt i underhåndsbud
Den lavestbydende er Svend Age Nielsen Frederikssund A/S med en samlet
tilbudspris eks. moms på kr. 327.590. Materialeleverancer vil udgøre
kr. 250.000.
Anlægsarbejdet, som skal udføres, er fra Græse Bygade til Toldmosen 4,
ved Græse Mølle, Strandvangen til G I .Slangerupvej samt fra Stationsvæn
get til Dalvejen 9.
Der er rejst kritik af forvaltningens udbudsform i forbindelse med un
derhåndsbud på jordentreprisen for etablering af vandledninger, der
vedlægges referat og redegørelse til orientering.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.04.3.098 Vandforsyningsplan hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 600.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for etablering af vandforsyningsledning i Toldmosen,
Græse Mølle, Strandvangen til GI.Slangerupvej samt Stationsvænget til
Dalvejen udgør kr. 600.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er kr. 0.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 600.000, og at anlægsarbejdet tilbydes det lavestbydende
firma Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S.
Bilag: Underhåndsbud samt referat og redegørelse.
TU's beslutning:

Sag nr. 66
TU-møde den 31. marts 1992
HL/mh

Sag nr. 66

Afsluttende driftsregnskab 1991
for el- fjernvarme- og vandforsyning.
J.nr. 13.00.00.008/80
Der er udarbejdet bemærkninger til de enkelte konti, som afviger mere
end ca. ± 10 l.
Det indstilles, at driftsregnskabet med bemærkninger godkendes.
Bilag: Driftsregnskaber med bemærkninger.
TU’s beslutning:

Sag nr, 67
TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh

Sag nr. 67

Hyrevognsordningen
Opsigelse af bevilling
J.nr. 22.11.G01
Told- og skatteregion Hillerød har anmodet om, at hyrevognsbevilling
til en Taxa-vognmand tilbageholdes, da vognmanden har betydelig gæld
til det offentlige, (ca kr. 300.000)
I hyrevognsloven, der er ændret ved lov nr. 408 af 6. juni 1991, er ved
ændringen indsat et nyt stykke § 8 stk. 3:
" Em bevilling kan endvidere tilbageholdes af den, der har meddelt
bevillingen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til
det offentlige. Bevillingen kan tilbageholdes på tid fra 1 til 5 år
eller indtil videre.”
Lovens § 9 stk. 3 anfører: "En afgørelse efter § 8 stk. 3 kan af den,
afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene."
Bevillingen er udstedt den 3.9.1984.
Til orientering vedlægges de bemærkninger, der fulgte lovforslaget, da
det blev fremsat.
Indstilling:
Henstilles.
TU’s beslutning:

Sag nr. 68

Sag nr. 68

TU-møde den 31. marts 1992
TR/mh
Hyrevognsordninjen
Deponering af bevilling
J.nr. 22.11.G01
Indehaveren af bevilling nr.
har meddelt, at han p;
grund af sygdom deponerer sin bevilling fra 1/4 1992 i foreløbig 3 må
neder. Der henvises til hyrevognsbekendtgørelsens § 6.
Indstilling:
Til efterretning.
TU’s beslutning:

X><L

Sag nr. 69
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh
Saaer afg iort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 26 til pkt. 34.
Bilag: Oversigt
TU’s beslutning:

Sag nr. 69

Sag nr. 70
TU-møde den 31. marts 1992
LBS/mh

Sag nr. 70

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
betænkninger, forespørgsler m.v.
1 stk. bilag vedlagt.

Sag nr. 71
TU-møde den 31. marts 1992
Eventuelt

Sag nr. 71

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Teknisk forvaltning

Den 2. marts 1992
L. Balle-Svendsen/inh

TEKNISK UDVALGS FORMAND HAR BESLUTTET/TAGET TIL EFTERRETNING

26.

TUF-møde den 25. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 05.14.G01/755
Brev af 11. februar 1992 fra Cykelklubben Viking angående afvik
ling af gadeløb i Frederikssund bymidte den 23. maj 1992.
Formanden har tiltrådt, at der gives tilladelse til afholdelse
af byløb, men at det anbefales at ruten først fastlægges efter
nærmere drøftelse med løbsledelsen og politiet

27.

TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 01.04.G01/1359
Formanden har taget brev af 3. februar 1992 fra landinspektørfirma Børge Hansen vedrørende nedlægning af privat vej over
matr.nr. 3 k og 3 q Snostrup by til efterretning.

28.

TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
Formanden har tiltrådt, at den nye (genopbyggede) toiletvogn le
jes ud for kr. 600.

29.

TUF-møde den 18. februar 1992
LBS/mh
J.nr. 05.01.G01/1109
Forslag til at overdrage overskydende arealer ved Marbækvej til
grundejerne tiltrædes, idet der tages hensyn til ledninger m.v.
som skal respekteres.

30.

TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. 05.00.P05
Rapport dateret februar 1992 fra Frederiksværk kommune angående
"Systematisk bekæmpelse af trafikuheld" - sortpletarbejde taget
til efterretning.

31.

TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. 04.01.14.054/855
Formanden har besluttet at offentliggøre tilladelse til oprens
ning og regulering af gadekæret i Græse, matr.mr. 72 Græse By.
Renoveres i samarbejde med grundejerforeningen.
Tilladelse givet af Frederiksborg amt ved brev af 27. februar
1992 i medfør af naturfredningslovens §43.

32.

TUF-møde den 3. marts 1992
VJC/mh
J.nr. B. 19/90
Formanden har taget brev til Frederiksborg amt fra Frederikssund
byråd vedrørende ejendommen Tværstræde 14, bygherre Sjælsø to
talentreprise A/S til efterretning.

33.

TUF-møde den 10. marts 1992
LBS/mh
Formanden tiltrådte principielt, at
kan leje engen mellem Byvej og Frederikssundsvej under forud
sætning af nærmere fastsatte vilkår.

34.

TUF-møde den 10. marts 1992
LBS/mh
J.nr. 04.01.G01/1093
Brev fra advokat Henrik Høj Andersen af 9. marts 1992 vedrørende
Cirkus Corelli’s opførelse af cirkusforestilling i dagene 3.-5.
juli 1992 på arealet mellem Brandstationen og Handelsskolen.
Formanden har besluttet, at der henvises til cirkuspladsen,
hvorfor tidspunktet skal koordineres med planlagte aktiviteter.

