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Sag nr. 122
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 122

Regulativ for råden over "Mønten"
J.nr. 05.14.08G01/1394
Foranlediget af uklarhed om råderetten til torvearealet ved Kvickly er der nu udarbej
det et regulativ som fastlægger gældende regler for anvendelse af arealet.
Regulativforslaget har været behandlet af politimyndigheden, som skriftligt den 13. fe
bruar 1995 har tilkendegivet ikke at have indvendinger eller kommentarer. Kvickly har
ved uddeler Bjarne Damgaard på et møde den 9. marts 1995 tilkendegivet, at de ikke
havde kommentarer eller indvendinger mod regulativet, og Kommunernes Pensions
forsikring har telefonisk den 21. juni 1995 tilkendegivet ikke at have kommentarer eller
indvendinger mod regulativet.
Det indstilles at ovennævnte tages til efterretning, og at regulativet godkendes som
fremtidigt administrationsgrundlag.

TU's beslutning:
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Sag nr. 123
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 123

Kollektiv Trafik
J.nr. 13.05.02G01/1886
Med brev af 14. juni 1995 fremsender HT beskrivelse af den fremtidige betjening af
sygehuset Dybendal efter oprettelsen af linie 309E, hurtigbus Frederikssund-Farum.
Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning, idet HT pr. telefon har oplyst, at en
særskilt forbindelse mellem trafikterminalen og sygehuset vil kunne etableres, såfremt
behov konstateres.

Bilag: HT's brev af 14. juni 1995

TU's beslutning:
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Sag nr. 124
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 124

Sti fra Kirkeqade til Bakkestræde
J.nr. 01.04G01
Der forelægges skitseprojekt og overslag for anlæg af sti.
Anlægsudgiften for stianlæg andrager kr. 150.000 incl. beplantning og bænk.
Udgifter til raftehegn og fodhegn andrager kr. 60.000 yderligere.
Der er i investeringsoversigt for 1995 afsat kr. 150.000 til formålet.
Det indstilles at projekt for stianlæg godkendes og udbydes i indbudt licitation, og at
der ansøges om anlægsbevilling på kr. 150.000.

TU's beslutning:
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Sag nr. 125
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Byvej - igangværende anlægsarbejde
J.nr. 05.01.G01/1471
Der orienteres om status for projektets gennemførelse.

TU's beslutning:
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Sag nr. 125

Sag nr. 126
TU-møde den 27 juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 126

Regulativ for Græse Å
J.nr. 06.02.G01/1131
På teknisk udvalgs møde den 9. maj 1995 blev forelagt brev af 3. april fra Frederiks
borg Amt om at regulativ for Græse Å var vedtaget, og at Frederikssund kommunes
bemærkninger til manglende vandføring i Åen og de vandlidende arealer i Ådalen
skulle henføres til særskilt sag om regulering af Græse Å, eventuelt om stierne i Åda
len skulle reguleres.
Det vedtoges at hæve stien fra Byvej mod syd efter behov.
Sagen forelægges for ny drøftelse.

TU's beslutning:
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Sag nr. 127
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 127

Vendeplads ved Oppe Sundby Kirke
J.nr. 05.05.G01/800
På teknisk udvalgs møde den 25. januar 1994 blev godkendt skitseprojekt og overslag
for anlæg af vendeplads.
Anlægsudgiften er optaget i investeringsoversigt for 1995 med kr. 400.000.
Det indstilles, at der søges anlægsbevilling finansieret over nævnte rådighedsbeløb,
og at arbejdet udbydes og iværksættes efter en koordinering med tidsplan for opfø
relse af menighedshuset ved Oppe Sundby Kirke.

TU's beslutning:
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Sag nr. 128
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 128

Asfaltslidlaq
J.nr. 05.01.09G01/1987
Der er i investeringsoversigten afsat kr. 300.000 til asfaltslidlag på tidligere udførte
anlægsarbejder.
Det foreslås, at der udføres asfaltarbejder i krydset Jernbanegade/Nygade og Ådalsvej/Ventevej, på Bakkegades vestlige kørebane og på Busvejen i den udstrækning,
som der måtte være økonomisk mulighed for.
Det indstilles, at forslag godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 300.000
finansieret over nævnte rådighedsbeløg.

TU's beslutning:
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Sag nr. 129
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr 129

Frederikssund Nord II - Boligselskabet Rosenvænqet
J.nr. 05.01.G01 (Odinsvej)
I forbindelse med renovering af facader og tage ansøger boligselskabet samtidig om
ændring af adgangsforholdene, idet eksisterende vejadgang fra Heimdalsvej ønskes
ændret til ny adgangsvej fra Odinsvej.
Eksisterende adgang ønskes bevaret som brandvej.
En adgang fra Odinsvej vil medføre behov for anlæg af midterheller m.v. som på
Heimdalsvej. Det skal bemærkes, at der i byplanvetægt nr. 7 for området fra 1972 er
anvist adgang fra Odinsvej.
Med henvisning til "Handlingsplan for trafik og miljø" - Målsætning og fremtidige vej
forhold - kan det ikke anbefales at adgangsforholdene ændres.
Trafikmængden bør begrænses mest muligt af hensyn til "Skolevejstrafikken".
Heimdalsvej/Frederiksværkvej bør fastholdes som de væsentligste trafikveje i områ
det. Det er der taget hensyn til ved fastholdelse af den generelle hastighed 50 km/t og
anlæg af svingbaner m.v.

TU’s beslutning:
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Sag nr. 130
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 130

Kommunale ejendomme - Engarealer
J.nr. 04.01.14.054
Forpagtning af 3 engarealer har været udbudt i licitation.
Der er indkommet 3, 5 og 6 tilbud.
Forpagtningen er overdraget til højstbydende, således at areal 1 og 2 er overdraget til
og areal 3 til

Det indstilles, at de indgåede aftaler tages til efterretning.

TU's beslutning:
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Sag nr. 131
TU-møde den 27. juni 1995
FL

Sag nr 131

Nyt renovationssystem.
J.nr. 07.01.05G01-1782
Genoptaget fra sidste møde.
På sidste møde blev det besluttet at udsende spørgsmålet om, hvor ofte sækkene
skulle afhentes til høring blandt de berørte husstande.
Der er uddelt ca. 5.740 svarkort - og der er til og med den 20. juni modtaget 2.481
svar. Andelen er følgelig på godt 43 %, hvilket må betegnes som en særdeles god
reaktion og viser en stor interesse for emnet.
Svarene fordeler sig således:
For afhentning hver uge
For afhentning hveranden uge
Andre løsninger

1.909
547
25

svarende til
svarende til
svarende til

77 %
22 %
1%

og andelen af modtagne svar er følgelig 37,6 I forbindelse med høringen er der kommet en del reaktioner fra borgerne - dels i form
af bemærkninger på svarkortet og dels ved telefoniske henvendelser.
Reaktionerne går mest på, at husstanden har meget lidt affald, og at det derfor virker
som et voldsomt resourcespild, at der skal hentes to sække hver uge.
Forvaltningen fremlægger derfor en idé om dispensation til afhentning hveranden uge
for husstande på kun én person (kun for husstande med eget stativ, idet der ved fast
sættelse af mindstegebyret for etageboligerne er taget højde for problematikken for
disse).
Forslaget indebærer såvel fordele som ulemper, men kan evt. startes som et forsøg,
så det ikke binder udvalget længere end en fastsat periode. Ved periodens udløb kan
det så besluttes, om ordningen skal gøres permanent.
Det indstilles at forslaget drøftes på baggrund af det medsendte bilag.
Indstilling.
På baggrund af de modtagne svar og udvalgets holdning på sidste møde indstilles til
byrådet,
at der vælges et renovationssystem baseret på papirssække,
at begge sække afhentes hver uge.
samt
at der på forsøgsbasis indføres en dispensationsordning for perioden fra indførelsen
af det nye system og senest til udgangen af 1997

TU's beslutning:
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Sag nr. 132
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 132

Fællesudvalget for Den fælleskommunale Modtagestation for
Olie- og kemikalieaffald
J.nr. 09.03.01.G01

Frederikssund Kommune repræsenterer i Fællesudvalget kommunerne Skibby,
Jægerspris, Slangerup, Stenløse og Ølstykke - samt naturligvis Frederikssund.
Det har tidligere været formanden for teknisk udvalg, som har deltaget i møderne.
Der er ikke for indeværende byrådsperiode truffet beslutning herom.
Det indstilles derfor,
at
at

teknisk udvalgs formand repræsenterer de 6 kommuner i Fællesudvalget med
udvalgets næstformand som suppleant,
posten medtages ved konstitueringsaftalen efter næste kommunalvalg.

TU's beslutning:
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Sag nr. 133
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 133

Hyrevoqnsbevillinq
J.nr. 22.11G01/355
Der har været annonceret om 3 ledige hyrevognsbevillinger, heraf 1 til stor vogn.
De indkomne ansøgninger forelægges sammen med indstilling fra Taxa's bestyrelse.

TU's beslutning:
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Sag nr. 134
TU-møde den 27 juni 1995
LBS/mh

Sag nr 134

Fælles bevillings- og hyrevoqnsområde for Frederikssund og Ølstykke
J.nr. 22.01.00A16/2016
Som det fremgår af vedlagte referat fra mødet den 8. juni 1995 besluttede udvalgsformændene fra de 2 kommuner, at stille sammenlægningen i bero indtil videre.
Såfremt vognmændene senere ønsker en sammenlægning, ville sagen blive genop
taget.
Det indstilles, at udvalgsformændenes beslutning tiltrædes, og at sagen oversendes til
byrådet til efterretning.

Bilag: Referat

TU's beslutning:
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Sag nr. 135
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 135

Markvandring 1995
J.nr. 00.01A14
Onsdg den 28. juni 1995 afholdes Markvandring 1995 med afgang fra teknisk forvalt
ning kl. 9.00.
Forventet afslutning kl. 14.30
Program forelægges på mødet.

TU's beslutning:
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Sag nr. 136
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr 136

Renseanlæg 1994
J.nr. 06.01.06K08
Med brev af 14. juni 1995 fremsender Frederiksborg Amt årsrapport "Tilsyn med
Kommunale renseanlæg 1994" og folderen "Renseanlæg 1994".
Det bemærkes, at Frederikssund kommunes rensning af spildevand er bedste resultat
i amtet i 1994.
Folderen er udsendt særskilt.
Det indstilles, at materialet tages til efterretning.

TU's beslutning:
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Sag nr. 137
TU-møde den 27. juni 1995

Sag nr. 137

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 92 til pkt. 108.

Bilag: Oversigt

TU’s beslutning:

J
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Sag nr. 138
TU-møde den 27. juni 1995

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v
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Sag nr. 138

Sag nr. 139
TU-møde den 27. juni 1995
Eventuelt
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Sag nr. 139

Sag nr. 140
TU-møde den 27. juni 1995
LBS/mh

Sag nr. 140

Licitation af forpagtninger af kommunal eiendom
J.nr. 13.06.03054
Der forelægges materiale med vilkår for forestående licitation af landbrugsarealer for 4
ejendomme, hvor forpagtningsaftaler er udløbet.
Materialet vil blive gennemgået på mødet.

TU's beslutning:
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Sag nr. 141
TU-møde den 27. juni 1995
NBG

Sag nr 141

Gældsafviklinqsplan - Fjernvarme
J.nr. 00.01.002/2223
Det er tidligere vedtaget, at der på alle de brugerbetalte forsyningsområder skal udarbejdes
planer for regulering af gæld/formue indenfor hvert af de fem forsyningsområder.
Teknisk Udvalg har udarbejdet gældsafviklingsplaner for vand- og kloakforsyningerne. I
forbindelse med afholdelse af licitation på det nye kraft-varmeværk er der udarbejdet oversigtlige
driftsbudgetter for kraft-varmen. Dermed er der skabt grundlag for at lave en planlægning af
gældsafviklingen for fjernvarmeforsyningen.
Der forelægges Økonomisk Afdelings "Notat vedr. gældsafvikling for fjernvarmeforsyningen"
dateret 20.6.1995 med det formål at fastlægge de forudsætninger, som gældsafviklingen skal
ske ud fra. I notatet er som eksempler udarbejdet en række alternativer. Notatet medsendes.
Notatet vil blive gennemgået af Økonomisk Afdeling på mødet.
Det indstilles at der udarbejdes revideret forslag til gældsafviklingsplan på baggrund af de
forudsætninger, der fastlægges på mødet.

TU's beslutning
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