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Pkt. 76 blev behandlet før pkt. 56.
Pkt. 77 og 79 og herefter pkt. 78 blev behandlet inden pkt. 74.
Sag nr. 53

Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund Nord godkendelse af lån og kommunal garanti

Journal nr.:

03.02.00 0 0 8 502

Sag fra:
Lovgrundlag:

Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger
m.v.

Sagsfremstilling:

Dansk Boligselskab anmoder om Byrådets godkendelse af, at
der optages et realkreditlån på kr. 3.775.000 over 30 år til
finansiering af et renoverings- og forbedringsprojekt
omfattende altanlukninger samt udskiftning af vinduer og
havedøre i stueetagen.
Det er oplyst fra Dansk Boligselskab, at der ved en
rundspørge blandt samtlige beboere i afdelingen har været
flertal for at gennemføre projektet mod en stigning i huslejen,
som er beregnet til hhv. 112 kr. for stuelejlighederne og 218
kr. for etagelejlighederne.
Der er godkendt byggetilladelse for projektet.

Bevilling:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ud over at Byrådet vil skulle godkende lånoptagelsen, skal
kommunen samtidig yde 100% kommunegaranti for lånet,
ligesom Dansk Boligselskab anmoder om, at kommunens
eget pantebrev på 406.500 kr. respekterer det nye pantebrev.
En evt. kommunal garantistillere vil ikke have indflydelse på
kommunens låneramme.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet af
godkende, at
1. der kan optages et lån på kr. 3.775.000
2. der stilles kommunegaranti for lånet
3. kommunens pantebrev på kr. 406.500 påtegnes med
respekt for det optagne lån.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
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| Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 54

Forslag til lokalplan nr. 86 for et område til
restaurationsformål ved Ådalsvej og Frederiksborgvej

Journal nr.:

01.02.05P16/86 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 11. marts 1999

Lovgrundlag:

Planloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004

Sagsfremstilling:

Mc Donald's Danmark ønsker at opføre en drive-in restaurant
ved Frederiksborgvej - Omkørselsvejen - Ådalsvej. Mc
Donald har bedt byplanfirmaet Flasløv & Kjærsgaard om at
udarbejde lokalplanforslag for området.
Lokalplanen sikrer, at bygninger og anlæg, herunder
belysning, skiltning og beplantning udformes, så de indgår i
en helhed med de omgivende beplantninger og anlæg.
Omlægning af krydsene Frederiksborgvej/Ådalsvej og
Ådalsvej/Frederiksborgvej er i overensstemmelse med Mc
Donalds projekt, og i overensstemmelse med Teknisk
Udvalgs behandling af sagen. Disse vejforhold er beskrevet i
lokalplanens redegørelsesdel.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Forslag til Lokalplan 86

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslaget til Lokalplan 86
godkendes til offentliggørelse i henhold til planlovens § 24.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 55

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et område til
resstaurationsformål ved Ådalsvej og Frederiksborgvej

Journal nr.:

01.02.05P15/4 - pha

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 11. marts 1999

Lovgrundlag:

Planloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004
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Mc Donald's Danmark ønsker at opføre en drive-in restaurant
ved Frederiksborgvej - Omkørselsvejen - Ådalsvej.
Lokalplanen sikrer, at bygninger anlæg, og beplantning
udformes så de indgår i en helhed med de omgivende
beplantninger og anlæg.
For at muliggøre lokalplanlægning er det nødvendigt at
udarbejde et tillæg til kommuneplanen.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Forslag til Kommuneplantillæg 4 er indeholdt i
lokalplanforslaget.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslaget til
Kommuneplantillæg 4 godkendes til offentliggørelse i henhold
til planlovens § 24.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 56

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for et erhvervs- og
institutionsområde langs Heimdalsvej

Journal nr.:

01.0205P15 - pf/pha

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget
Plan og miljøudvalget den 11. marts 1999

Lovgrundlag:

Planloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004,
lokalplan 23

Sagsfremstilling:

Høringsfasen forforslag til kommuneplantillæg nr. 3 sluttede
den 23. februar 1999. Der er indkommet i alt 8 indsigelser.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

—

Bilag:

Kortbilag, der viser områdets afgrænsning, er indeholdt i
lokalplanen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til
kommuneplantillæg nr. 3 godkendes til endelig vedtagelse i
Byrådet med følgende ændringer:

■2016
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Tillæggets område ændres til kun at omfatte det i lokalplan nr.
87 nævnte delområde 1.
Området udlægges til erhvervsformål som liberalt erhverv,
administration, lager- og værkstedsvirksomhed, som ikke
afgiver støj, røg og andre miljøgener samt offentlige formål
som børnehave, med tilhørende friarealer, som legeplads,
park og lignende.
Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt under
forudsætning af Amtsrådets godkendelse.

Sag nr. 57

Tilsynsberetning 1998 tilsynsplan for 1999

Journal nr.:

09.00P21/4092 WK

Sag fra:

Plan og miljøudvalgets møde den 11. marts 1999

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven, Lov om kemikalieaffaldsdepoter,
Vandløbsloven, Vandforsyningsloven og Lov om kemiske
stoffer og produkter.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelsen om tilsynsberetninger skal
kommunerne hvert år sende en beretning om årets
miljøindsats til Miljøstyrelsen.
Tilsynsplanen for 1998 var en del af forvaltningens plan for at
opfylde Byrådets tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven.
Målsætnino for 1998 oa udførte tilsvn i procent af antal
virksomheder:
Listevirksomheder (excl. de tilsyn, som er udført på
virksomheder, hvor amtet er godkendelsesmyndighed)
Målsætning: 50 %
Udført: 30 %
Bemærkninger: Miljøteknisk vurdering og beskrivelse m.h.p.
revision af miljøgodkendelser er påbegyndt for 2 større
virksomheder
Anmeldelsespligtige
Målsætning: 20%
Udført: 15%
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Autobrance
Målsætning: 20%
Udført: 23%
Bemærkninger: 3 nye virksomheder er miljøvurderet
Landbrug med dyr
Målsætning: 25%
Udført: 20%
Bemærkninger: Kontrol af 2 m. afgrøde
Landbrug uden dyr
Målsætning: 10%
Udført: 7%
Bemærkninger: fri bræmmer ved vandløb
Øvrige virksomheder, jfr. § 42
Målsætning: 10%
Udført: 1%
Bemærkninger: Antallet af registrerede virksomheder blev
fordoblet i 1997.
Kontrol med private vandforsyninger er udført i
overensstemmelse med det planlagte, herunder vedtagelse af
regulativer.
Nyt regulativ for erhvervsaffald, herunder farligt affald er
udarbejdet i samarbejde med AFAV og vedtaget af Byrådet.
Miljøstyrelsen valgte som årets tema for 1998 husdyrholdets
størrelse samt opbevaring, håndtering og bortskaffelse af
bekæmpelsesmidler i kommunernes landbrug. Årstemaet er
efterlevet i form af en spørgeskemaundersøgelse. Der er
efterfølgende brugt meget tid på opdatering af landbrugene i
Miljø Informations Systemet.
Det fremgår af ovenstående skema og vedlagte beretning, at
Frederikssund Kommunes tilsynsplan for virksomheder og
landbrug for 1998 ikke er nået i fuldt omfang.
Dette skyldes bl.a. følgende:
- alle medarbejdere i miljøafdelingen er nye, hvorfor der har
været behov for oplæringsperioder. Der har været 3
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måneders vakance i forbindelse med udskiftning af
medarbejdere i afdelingen,
- der bruges tid på forebyggende miljøopgaver som f.eks.
- * Agenda 21, herunder Borgergrupper, Grøn indkøbspolitik
og energireduktion, Grønt Råd og Miljøstyring på
renseanlægget
* Grønt regnskab for Bycirkelkommunerne,
* Tilsyn og vejledning om affaldshåndtering og
spildevandsafledning på listevirksomheder, hvor amtet er
miljøgodkendelsesmyndighed (disse tilsyn tæller ikke med i
opgørelsen til Miljøstyrelsen).
* Der er desuden revideret og meddelt spildevandstilladelser
til renseanlægget med vilkår om begrænsning af miljøfarlige
stoffer.
* Forhåndsvurdering af nye virksomheders miljøforhold og
vejledning og henstilling/påbud om opfyldelse af miljøkrav.
Tilsynsplan for 1999 er baseret på at opfylde aftalen mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen om
minimumsfrekvenser for tilsynet med virksomheder og
landbrug samt for øvrigt miljøarbejde ud fra en afvejning af
forventet miljøforbedring i forhold til indsatsen.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Tilsynsberetningen for 1998 og tilsynsplan for 1999 samt
personalebehov (bilag fremsendes særskilt til medlemmerne
af Plan og Miljøudvalget).

Indstilling:

Det indstilles:
at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at
Frederikssund Kommunes tilsynsberetning for 1998 plan for
1999 godkendes.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet
det forudsættes, at målene nås som beskrevet i planen for
1999.
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Sag nr. 58

Anlægsregnskab for vej- og stianlæg samt
vejbelysningsanlæg i forbindelse med byggemodning af
erhvervsområde ved Pedersholm (anlægsnr. 003069)

Journal nr.:

13.06.04 G01/3227, 13.02.10 P20/3331 og 05.01.12
G01/3339.

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den. 24. juni 1997 blev der givet en bevilling
på kr. 2.842.866 til vej- og stianlæg samt vejbelysning og en
bevilling på kr. 150.000 vedr. lønudgift i forbindelse med
tilsynsarbejde. På byrådsmødet den 9. september 1997 blev
der givet en tillægsbevilling på kr. 70.000 til finansiering af
fortov på den vestlige side af stamvejen. I alt er der således
givet en anlægsbevilling til udgifter på kr. 3.062.866.
Beløbene er incl. moms

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Forbrug kr. 2.184.954
Bevillino kr. 3.062.866
Afvigelser kr. 877.912
Mindreudoifter kr. 877.912
Forklarinoen på den meoet store afvioelse imellem bevillinoen
oo forbruoet kan bl.a. forklares med:
Der er ikke på nuværende tidspunkt udført slidlagsarbejde på
etape 1, da der stadig pågår byggearbejder. Udgifter til
slidlagsarbejdet forventes at blive på ca. kr. 250.000. Udgifter
til slidlag vil blive indarbejdet i bevillingansøgning for etape 2.
Udgiften til entreprenørarbejdet blev væsentligt lavere end
forudsat. Det viste sig at jordbundsforholdene var ideelle,
således at uforudsete udgifter til materialeudskiftninger ikke
kom til anvendelse.
Lønudgifter er fejlagtigt ikke konteret over på
anlægsregnskabet.
Fler udover har der været besparelser på udgifter til gadelys
og projektering. Endvidere er udgifter til fortov langs
stamvejen afholdt under entreprenørudgifterne. Der henvises i
øvrigt til den udarbejde oversigt over bevillinger og forbrug.
Det foreslås, at det uforbrugte beløb på kr. 877.912 tillægges
kassebeholdningen.
Beløb vedr. salg i Pedersholmparken afsluttes i særskilt sag.
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Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til regnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Oversigt over bevillinger og forbrug.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreudgiften på kr. 877.912 tilføres kassebeholdningen.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 59

Anlægsregnskab.Vandforsyning Pedersholmparkens
etapel (1404083)

Journal nr.:

13.02.10P20/3331

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den 24. juni 1997 blev der givet en bevilling
på kr. 193.300 til anlæg af vandforsyning, samt en
indtægsbevilling på kr. 102.800 til indtægter fra
tilslutningsbidrag til vandforsyningen. Anlægsregnskabet for
etablering afvandforsyning til Pedersholmparken, etape 1 er
nu afsluttet og foreligger til godkendelse.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Arbejde i eget regi, løn
Bevilling: 35.000,00 kr.
Forbrug: 35.220,00 kr.
Afvigelse: - 220,00 kr.
Entreprenør
Bevilling: 95.885,00 kr.
Forbrug: 72.210,00 kr.
Afvigelse: 23.675,00 kr.
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Materialeforbrug
Bevilling: 62.915,00 kr.
Forbrug: 52.461,07 kr.
Afvigelse: 10.453,93 kr.
I alt
Bevilling: 193.800,00 kr.
Forbrug: 159.891,07 kr.
Afvigelse: 33.908,93 kr.
Tilslutningsbidrag
Bevilling: 102.800,00 kr.
Forbrug: 102.789,00 kr.
Afvigelse: -11,00
Afvigelser:
Udgifter, et mindreforbrug på kr. 33.908,93
Mindreudgiften skyldtes, at der ikke blev brugt så stort et
beløb til uforudsete udgifter til entreprenør og materialer som
oprindeligt skøn-net, blandt andet på grund af
jordbundsforholdene.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til regnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at nettomindreforbruget kr. 33.897,93 tillægges kommunens
kassebe-holdning og afskrives på vandforsyningens gæld.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:

Godkendt.
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Sag nr. 60

Anlægsregnskab for anlæg af spildevandsanlæg i
forbindelse med byggemodning af erhvervsområde ved
Pedersholm (anlægsnr. 051086)

Journal nr.:

13.06.04 G01/3227, 13.02.10 P20/3331 og 05.01.12
G01/3339

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

På byrådsmødet den. 11. marts 1997 blev der givet en
bevilling på kr. 176.500. til rådgivning vedrørende veje, stier,
grønne områder samt spildevandsanlæg, i forbindelse med
byggemodning af erhvervsområdet ved Pedersholm. Heraf er
kr. 100.000 senere overført til anlægsbevillingen for
spildevandsanlægget.
På byrådsmødet den 24. juni 1997 blev der givet en
anlægsbevilling på kr. 2.511.192 til udgifter til
spildevandsanlæg og regnvandssystem samt en
anlægsbevilling til indtægter fra tilslutningsbidrag til
kloakforsyningen på kr. 828.000.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Udgifter:
Entreprenør
Forbrug 2.204.138
Bevilling 2.511.192
Afvigelse 307.054
Rådoiver
Forbrug 79.956
Bevilling 100.000
Afvigelser 20.044
I alt
Forbrug 2.284.094
Bevilling 2.611.192
Afvigelser 327.098

Indtægter:
Tilslutninosbidrao
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Forbrug -843.082
Bevilling 828.000
Afvigelser 15.082
Mindreudgifter kr. 327.098
Merindtægter kr. 15.082
Nettomindreudgifter kr. 342.180
På nuværende tidspunkt er der endnu nogle uafsluttede
arbejder på regnvandssystemet. De uafsluttede arbejder
omfatter erosionssikring af udløb for regnvandsledning i
Sillebro Å ved AFAV, ændring af udløb samt evt. udskiftning
af regnvandsstikledninger til grunde hvor befæstelsesgraden
overstiger 0,6 som har været dimensioneringsgrundlaget.
Da det har vist sig, at det primært er erhverv med en meget
høj befæstelsesgrad der etablerer sig i området, vil det være
hensigtsmæssigt, i forbindelse med anlæg af etape 2, at
foretage en nøje vurdering af, om det evt. vil være nødvendigt
at etablere et mindre rørbassin til regnvandet, inden det ledes
igennem regnvandssystemet i etape 1 's område og videre til
udløbet i Sillebro Å ved AFAV. Udgifter til ovennævnte vil blive
indarbejdet i bevillingsansøgning for etape 2.
I øvrigt er forklaringen på de relative store
nettomindreudgifter, at udgiften til entreprenørarbejdet blev
væsentligt lavere end forudsat. Det viste sig at
jordbundsforholdene var ideelle, således at uforudsete
udgifter til materialeudskiftninger ikke kom til anvendelse.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til regnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at nettomindreudgiften på kr. 342.180 tillægges kommunens
kassebeholdning og afskrives på kloakforsyningens gæld.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.
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Sag nr. 61

Anlægsregnskab, individuelle stikledning, etape 1
(103056) samt anlægsregnskab Renovering og nyanlæg
af forsynings- og stikledning (rådgivning) (103065)

Journal nr.:

13.03.10G01/3167

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

Den 11. marts 1997 bevilgede Byrådet kr. 106.000 til
rådgiveraftale i forbindelse med anlæg af
fjernvarmestikledninger.
Den 8.april 1997 bevilgede Byrådet kr. 235.000 til anlæg af 8
fjernvarmetilslutninger.
Anlægsregnskabet for etablering af fjernvarmestikledninger,
etape 1, samt rådgivning er nu afsluttet og foreligger til
godkendelse.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Indv. stikledning 1. etape
Materialeforbruo
Bevilling kr. 51.000
Forbrug kr. 85.982
Afvigelse kr. -34.983
Montaoe
Bevilling kr. 13.600
Forbrug kr. 0
Afvigelse kr. 13.600
Entreprenør
Bevilling kr. 149.600
Forbrug kr. 174.314
Afvigelse kr. -24.714
Uforudset
Bevilling kr. 20.800
Forbrug kr. 0
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Afvigelse kr. 20.800
1alt
Bevilling kr. 235.000
Forbrug kr. 260.296
Afvigelse kr. -25.296
Indtæoter
Bevilling kr. -96.000
Forbrug kr. -127.764
Afvigelse kr. 31.764
Konsulentbistand
Bevilling kr. 106.000
Forbrug kr. 106.000
Afvigelse kr. 0
Afvioelser:
Merudgift og merindtægt skyldes, at antallet af tilslutninger er
forøget fra 8 til 12 tilslutninger.
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til regnskaberne.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskaberne godkendes, og
at nettomerindtægt kr. 6.468 tillægges kommunes
kassebeholdning og afskrives på varmeforsyningens gæld.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:

Godkendt.
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Anlægsregnskab. Individuelle stikledninger, etape 2
(103057) anlægsregnskab Fjernvarmetilslutning 14
boliger ved Servicegaden/Fredensgade (103066), samt
tilslutningsafgifter varm
Journal nr.:

13.03.10G01/3187, 13.03.005/3541

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

Den 10. juni 1997 er der af Byrådet givet bevilling kr.
5.300.000 til anlæg af fjernvarmetilslutninger.
Den 11. november 1997 er der af Byrådet givet bevilling,
indeholdt i bevilling givet den 10. juni 1997 til anlæg af
fjernvarmetilslutninger ved Servicegaden/Fredensgade.
Anlægsregnskabet for etablering af fjernvarmestikledninger,
etape 2, samt ved Servicegaden/Fredensgade er nu afsluttet
og foreligger til godkendelse.

Bevilling:

Der foreligger følgende anlægsregnskab:
Materialeforbruo
Bevilling 1.172.015
Forbrug 1.322.220
Afvigelse -150.205
Lønninoer
Bevilling 23.000
Forbrug 0
Afvigelse 23.000
Entreprenør
Bevilling 3.954.985
Forbrug 3.843.273
Afvigelse 111.712
Konsulent
Bevilling 150.000
Forbrug 174.560
Afvigelse -24.560
Forsikrinoer
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Bevilling 0
Forbrug 7.384
Afvigelse -7384
Udaifter, ialt
Bevilling 5.300.000
Forbrug 5.347.437
Afvigelse -47.437
Indtæoter
Bevilling -2.737.300
Forbrug -2.534.080
Afvigelse 203.220
Afvioelser:
M erudgift: Der er anlagt færre stikledninger end oprindeligt
beregnet, men etableret ekstra hovedledninger, som ikke var
forudset. Dette giver et merforbrug af materialer. Det færre
antal stikledninger medfører en mindre graveudgift til
entreprenør. Merudgift til konsulent skyldes ændret
projektindhold.
Indtægter:
Budget:
Stikledninger kr. 1.260.000, svarende til 175 å 7.200
Arealafgift kr. 1.477.322, svarende til 39.820 kvm å kr. 37,10
Realiseret:
Stikledninger kr. 1.130.400, svarende til 157 å 7.200
Arealafgift kr. 1.403.680, svarende til 37.835 kvm å kr. 37,10
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til regnskabet.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at anlægsregnskaberne godkendes, og
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at nettomindreindtægt kr. 250.657 finansieres af kommunes
kassebeholdning og tillægges varmeforsyningens gæld.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 63

Rapporten vedr. Kronprins Frederiks Bro og
Omkørselsvejen samt B.O.T. Management A/S’s forslag
om privatfinansieret bygget, drevet og ejet tunnel under
Roskilde Fjord

Journal nr.:

05.03.00G01/3608/ og 05.03.00P20/4028/HRL

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Vejlovene.

Sagsfremstilling:

Der skal foreligge en udtalelse til Frederiksborg Amt primo
april 1999 om rapporten vedr. Kronprins Frederiks Bro og
Omkørselsvejen. Rapporten er udarbejdet af Frederikssund
Kommune, Jægerspris Kommune og Skibby Kommune samt
Frederiksborg Amt, og med COWI A/S som råd-giver.
Rapporten er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer.
Rapporten blev forelagt Teknisk Udvalg på mødet den 1.
februar 1999 samt Plan og Miljøudvalget den 4. februar 1999.
I forbindelse med regionplanlægningen er der i Bycirklen
udarbejdet oplæg til samlede udtalelser til de 3 amter. I
udtalelsen er indeholdt et afsnit om infrastrukturen Bycirklens livsnerve. I oplægget foreslås det:
- at den skitserede minimumsløsning i arbejdsgruppens
rapport med ombygning af vejanlæg iværksættes snarest,
- at der igangsættes nærmere analyser af de mere
langsigtede alternativer,
- at der under alle omstændigheder opretholdes en
broforbindelse (eller genoprettes færgefart) af hensyn til
cyklister, fodgængere, busruter og oplevelsesmulighederne,
og
- at der gøres noget for at afhjælpe køproblemer og
opstuvning i rundkørslen ø s tfo r Frederikssund, hvor
Frederikssundsvej og Frederiksborgvej krydser hinanden.
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Eventuelle bemærkninger og kommentarer skal tilsendes
Bycirklen senest den 24. marts 1999. Der afholdes
forretningsudvalgsmøde i Bycirklen den 26. marts 1999.
Rapporten vedr. Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen
vil blive drøftet på Byrådets temamøde vedr.
regionplanlægningen onsdag den 17. marts 1999.
Bevilling:

-

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Bycirklens oplæg til samlede udtalelser til de 3 amter. Heri er
indeholdt afsnit om infrastrukturen - Bycirklens livsnerve.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Bycirklens oplæg suppleres med flg.:
1. Den nuværende faste forbindelse opretholdes (der ønskes
ingen erstatning i form af færgefart).
2. Der etableres en ny fast forbindelse imellem Marbæk og
Tørslev enten anlagt som tunnel eller som bro.
3. Frederikssundmotorvejen forlænges og tilsluttes den nye
faste forbindelse over Roskilde Fjord. På den vestlige side
anlægges en ny vejforbindelse fra den nye faste forbindelse til
Skovnæsvej og Landerslevvej.
4. Anlæg af den faste forbindelse over Roskilde Fjord
betragtes som en statsopgave og bør derfor finansieres af
Staten.
5. I rundkørslen Frederikssundsvej, Frederiksværkvej,
Frederiksborgvej etableres direkte frafart/tilfart på den vestlige
og østlige side af rundkørslen for den trafik der skal mod
Frederiksværk og Ballerup. Flerved kan
opstuvningsproblemerne vest og øst for rundkørslen
reduceres,
at Bycirklens oplæg samt ovennævnte supplement
fremsendes til Frederiksborg Amt,
at ovennævnte supplement fremsendes til Bycirklen, samt
at B.O.T. Management A/S meddeles, at Frederikssund
Kommune ikke er interesseret i en løsning hvor der anlægges
en privat finansieret tunnel imellem Frederikssund og
Skovnæsvej.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
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Lis Olsen kan ikke tilslutte sig pkt. 2.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt med følgende
ændringer i forvaltningens indstilling:
a) pkt. 2 "eller som bro" udgår.
b) i pkt. 4 tilføjes uden brugerbetaling.
Ole Søegaard tager forbehold for pkt. 2.
Udkast til høringssvar udsendes med byrådets dagsorden.

Sag nr. 64

Leasing af bil

Journal nr.:

83.11 05 4

Sag fra:

Det sociale udvalg den 8. marts 1999.

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Forvaltningen ansøger om leasing af en ekstra bil på
ældrecentret Østergården, til brug for alle fremtidige
visitationer i ældreplejen.
I hjemmeplejeprojektet indgår systematisk visitation som et
delprojekt, der indføres i de kommende måneder.
Formålet med systematisk visitation, er at kunne gennemføre
en ensartet og gennemskuelig visitation, der er i
overensstemmelse med kommunens fastlagte serviceniveau.
Ensartetheden skabes ved at 1 person udfører alle visitationer
i hele kommunen.Samtidig adskilles bestillerrollen fra
udførerrollen, således at vi sikrer at det fastlagte
serviceniveau overholdes, og at borgerne får den hjælp de er
berettiget til, uden skelen til de tildelte ressoucer.
En central placeret visitation betyder ikke en samlet
opnormering af sygeplejenormeringen, men en omfordeling af
timerne.
Derimod er det ikke muligt at frigøre en af de nuværende 8
hjemmeplejebiler til denne funktion, da alle biler er i brug på
samme tidspunkt.

Bevilling:

Der er ikke budgetmæssig dækning i indeværende år på
kontoen for leasing af biler, men beløbet kan finansieres på
kontoen for "Fællesudgifter" kt. nr. 5.32.
Den korrekte budgetomplacering i indeværende år og
overslagsårene tages op i forbindelse med budgetkontrollen
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Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

pr. 30. april 1999.
Proceduren har været drøftet med Økonomiske afdeling, som
ikke har yderligere kommentar.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor
Økonomiudvalg anbefaler leasing af en ekstra bil, til
ældreområdet. Den årlige udgift på 45.000 kr. finansieres
indenfor området.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 8. marts 1999:
Indstillingen godkendes.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Godkendt.

Sag nr. 65

Etablering af decentrale puljer til dækning af
barselsvikarudgifter

Journal nr.:

81.30.01

Sag fra:
Lovgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

Chefgruppen har konstateret et øget behov for
bevillingsmæssig styring af udgifterne til barselsvikarer.
Hidtidig praksis har været at foretage bevillingsmæssig
berigtigelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9.
Chefgruppen foreslår, at der fremtidigt afsættes puljer til
barselsvikarer i nedenstående størrelsesorden, idet der er
anslået en gennemsnitlig udgift pr. barselsforløb på kr.
37.000:
Hovedområde/Antal barselsforløb/Beløb
Vej- og gartnerområdet/1/37.000
Folkeskolen/5/185.000
SFO/3/111.000
Biblioteket/1 /37.000
lnstitutionsområdet/14/518.000
Ældreområdet/20/740.000
I alt/44/1.628.000
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Bevillingerne reserveres til barselsformål. Konstateret
mindreforbrug ved årets slutning kan ikke anvendes til andre
formål.
Bevilling:

Der skal meddeles en samlet bevilling til budget 1999 på kr.
1.628.000, som fordeles på ovenstående områder.
Bevillingen foreslås finansieret ved omfordeling af vikarpulje
på kr. 1.474.290 på ældreområdet, som ikke blev nulstillet ved
budgetlægningen. Det resterende beløb på kr. 153.710
foreslås finansieret af vikarpulje på rengøringsområdet
(rådhuset) på kr. 318.460, idet kontoen skønnes
overbudgetteret.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser udover
de oven for nævnte.

Bilag:
Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget ove rfo r Byrådet
anbefaler,
1. at de beskrevne bevillingsmæssige berigtigelser foretages,
og at den samlede tillægsbevilling på kr. 1.628.000 finansieres
ved en tilsvarende reduktion af de afsatte vikarpuljer i budget
1999, og
2. at overslagsårene 2000-2003 reguleres tilsvarende.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 66

Anlægsregnskab vedr. "Etablering af kulturværkstedet"

Journal nr.:

20.00

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet bevilgede i sit møde den 9. december 1997, sag nr.
212, kr. 60.000 til etablering af "Kulturværksted for børn og
unge" i den gamle badeanstalt på Falkenborgskolen.
Alle udgifter er nu afholdt og anlægsregnskab kan aflægges.
Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har
ingen bemærkninger hertil.

Bevilling:

Samlet anlægsbevilling: kr. 60.000
Afholdte udaifter kr. 88.680
Merforbrug kr. 28.680
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Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

- Anlægsregnskab for projekt 375.051 - "Etablering af
kulturværksted".
- Økonomisk afdelings notat af 18. januar 1999 (bilag ved
byrådsmødet den 2. februar 1999.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at merforbruget, -kr. 28.680 dækkes
af mindreforbrug på driftskontoen for "Kulturværkstedet for
børn og unge".

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Udvalget tiltræder indstillingen.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Godkendt.
Økonomiudvalget ønsker en redegørelse på overskridelsen.

Sag nr. 67

Anlægsregnskab/proj.301.075: renoveringsplaner for
skoler & SFO

Journal nr.:

82.20.04

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet bevilgede i sit møde den 9. december 1997, sag nr.
221, kr. 300.000 til udarbejdelse af renoveringsplaner for
skoler og skolefritidsordninger.
Beløbet blev finansieret over kontoen for
bygningsvedligeholdelse.
Alle udgifter er nu afholdt og anlægsregnskabet kan afsluttes.
Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til regnskabet.
Det foreslås dog, at mindreudgiften medtages i f.m. overførsel
af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet fra 1998 til
1999, således at byrådet her kan tage stilling til, om
mindreudgiften skal tilgå konto for bygningsvedligeholdelse
inden for skoleområdet.

Bevilling:

Samlet anlægsbevilling kr. 300.000
Afholdte udoifter kr. 190.550
Mindreudgift kr. 109.450
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Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Anlægsregnskab for projekt 301.075 - renoveringsplaner for
skoler og skolefritidsordninger.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at mindreudgiften, kr. 109.450 tilgår
konto 301.01.105.04, folkeskolen, fælles
bygningsvedligeholdelse.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Indstillingen tiltrædes.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Forvaltningen anmodes om en redegørelse for
mindreudgiften.

Sag nr. 68

Børne- og ungeudvalget - årsberetning
(sektorbeskrivelser) for 1998

Journal nr.:

00.01.07

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

I følge tidsplanen for regnskabsafslutning (godkendt af
økonomiudvalget den 23. november 1998) skal fagudvalgene
i martsmøderne behandle årsberetning for 1998 for udvalgets
område.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Sektorbeskrivelser for:
- Folkeskoleområdet.
- Institutions- og sundhedsområdet.
- Børnerådgivningen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget ove rfo r økonomiudvalget
anbefaler, at årsberetningen godkendes.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Årsberetningen oversendes til økonomiudvalget med
udvalgets bemærkninger.
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Udvalget ønsker en redegørelse for sundhedsområdet.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Udsættes med henblik på en samlet forelæggelse af
sektorbeskrivelserne.

Sag nr. 69

Genopt.af sag - Integration af flygtninge- og indvandrer
småbørn i kommunen.

Journal nr.:

17.03.11

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven § 4a med ændring af 6. okt. 1998

Sagsfremstilling:

Kommunen skal tilbyde 2-sprogede børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen, støtte til fremme af den sproglige
udvikling med henblik på at lære dansk, hvis de efter en
sagkyndig vurdering har behov herfor.
Vurderingen foretages af førskolekonsulenten.
Tilbuddet skal gives senest 1. august i det kalenderår, hvor
barnet fylder 4 år.
Loven omfatter både 2-sprogede børn, der er optaget i
daginstitution, og 2-sprogede børn, der ikke er optaget i
daginstitution.
Til de børn, der ikke er optaget i daginstitution, etableres et
særligt sprogstimuleringstilbud på 15 timer ugentligt. (Jfr. §
4a, stk. 3).
Der drejer sig i indeværende år om 38 børn.
Heraf er 32 optaget i daginstitution og 6 ikke optaget.
Det foreslås, at der gives 1 time ugentligt pr. barn, samt 15
timer ugentligt til børn, der ikke er optaget i institution. I alt 47
timer, svarende til kr. 295.000 årligt.
Til kørsel af børn, der ikke er optaget i institution, afsættes ca.
kr. 20.000
I KL's budgetvejledning 1999, skrivelse 3-5, henvises til, at
disse merudgifter har medført et øget bloktilskud til
kommunerne.
Børn- og ungeudvalget ønskede en beskrivelse af nuværende
serviceniveau og en beskrivelse af fremtidigt serviceniveau.

Bevilling:

Kr. 295.000 + kr. 20.000, i alt kr. 315.000 pr. skoleår.
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1 1999: kr. 132.000 (5/12)
I 2000 og overslagsårene: kr. 315.000.
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Der henvises til det øgede bloktilskud.

Bilag:

Beskrivelse af nuværende serviceniveau
Beskrivelse fremtidigt serviceniveau
Bilag udleveret 22. feb. 1999:
Førskolekonsulent Ellinor Jørgensens notat af 3. december
1998
Egon Agerlin notat af 2. februar 1999
Økonomisk afdelings notat.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget anbefale, at
der af det øgede bloktilskud tildeles kr. 132.000 i 1999 til
sproglig stimulering af 2-sprogede småbørn. I 2000 tildeles kr.
260.000, og kr. 55.000 finansieres over puljen af
2-sprogstimer tildelt folkeskolen.
I 2001 tildeles kr. 160.000, og kr. 155.000 finansieres over
puljen af 2-sprogstimer tildelt folkeskolen.
I 2002 tildeles kr. 100.000, og kr. 215.000 finansieres over
puljen af 2-sprogstimer tildelt folkeskolen.
I 2003 finansieres hele beløbet kr. 315.000 over puljen af
2-sprogstimer tildelt folkeskolen.
I ovenstående fordeling er taget udgangspunkt i 38 børn. Hvis
antallet af børn ændres væsentligt, tages fordelingsnøglen op
til revision.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Udvalget tiltræder indstillingen med ændring af finansieringen:
I 2000 tildeles 215.000 og 55.000 finansieres af puljen af
2-sprogstimer tildelt folkeskolen.
I 2001 tildeles 115.000 og 200.000 finansieres af puljen af
2-sprogstimer.
I 2002 tildeles 315.000 over 2-sprogstimepuljen.
Bente Nielsen og Klaus Nielsen foreslog ordningen sendt i
høring i skolebestyrelserne. Morten Andersen og Finn Vester
stemte imod, hvorfor forslaget bortfaldt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
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Økonomiudvalget anbefaler børn- og ungeudvalgets
indstilling.
Grethe Olsen (F) stemte imod.

Sag nr. 70

Drøftelse af udbygning og renovering på skoleområdet

Journal nr.:

82.20.04

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog i efteråret 1997 af ingeniørfirmaet Brix og
Kamp skulle udarbejde renoverings- og udbygningsplaner for
kommunens 4 folkeskoler.
Disse planer blev forelagt Byrådet den 10. februar 1999.
Byrådet har oversendt planerne til børn- og ungeudvalget til
videre bearbejdning.
Marienlystskolen og Oppe Sundby skole har pr. 1. august et
presserende pladsproblem til de kommende 1. klasser.
Antallet af elever i klasserne er så stort, at der med de
eksisterende møbler ikke er plads i klasselokalet, der kun er
på 48 m2.
Pladsproblemet kan løses, ved at bygge en knast på 20 m2
på hvert lokale. Flerved opnås den nødvendige fysiske plads,
som desuden gør det muligt at organisere undervisningen i
overensstemmelse med folkeskoleloven både hvad angår
individuel og gruppebaseret undervisning.
Renoverings- og udbygningsplanerne prioriteres over 10 år.
De senest udarbejdede prognoser over elevtallet i Græse
Bakkeby viser en stor stigning i antallet af skolesøgende børn
i området.
Udbygningsplanerne for Græse Bakkeby betyder, at antallet
af skolesøgende børn vil stige yderligere i området over de
næste år.
Det betyder, at et betydeligt større antal elever skal
transporteres med skolebus til Åbjergskolen.
Der kunne på det afsatte areal i Græse Bakkeby nordøst for
lokalplan 15 bygges en skole, der i starten kunne rumme bh.
klasse til 3. klasse med skolefritidsordning.
Ved at skabe plads på Åbjergskolen, vil der kunne laves om
på de eksisterende skoledistrikter, således at man på længere
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sigt vil kunne mindske udbygningen af de eksisterende 4
skoler.
Bevilling:

Tillægsbevilling på kr. 1. miil. til udvidelse af 2 klasselokaler
på henholdsvis Marienlystskolen og Oppe Sundby skole.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Udbygningsplaner over de 4 skoler (er fremsendt).
Notat vedrørende skolemøbler

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget anbefale
overfor økonomiudvalget, at der tillægsbevilges kr. 1. miil.
som anlægsbevilling til udbygning til 2 klasseværelser på
henholdsvis Marienlystskolen og Oppe Sundby skole til i
brugtagning 1. august 1999 eller snarest derefter.
Der ønskes en drøftelse og en prioritering af de øvrige forslag
til udbygning og renovering af skolerne.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Udvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med et
forslag til udbygning på Oppe Sundby skole, samt undersøge
muligheden for at tilvejebringe den nødvendige plads på
Marienlystskolen. Udbygningen skal tage højde for
anbefalingerne i folkeskoleloven.
Forvaltningen fremsender overslag over udgifterne til
forelæggelse i økonomiudvalget den 24. marts 1999.
Udvalgets drøftelser af udbygningsplaner for skoleområdet
afventer byrådets temadag den 7. april 1999.
Til brug for byrådets drøftelser forelægges en prognose for
udviklingen i elevtallet samt en prioriteret liste over
renoveringer over de kommende 10 år.

Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt,
hvorefter der meddeles en tillægsbevilling på 560.000 kr., jfr.
notat af 18. marts 1999, der finansieres af
kassebeholdningen.

Sag nr. 71

Genopt.af sag - Sammenlægning af
skolefritidsordningerne på Marienlystskolen

Journal nr.:

16.06.00
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Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Folkeskolelovens § 3, stk.4

Sagsfremstilling:

Ved børn- og ungeudvalgets behandling af 2. del af
budgetanalysen på folkeskoleområdet blev det besluttet, at
derved ledige lederstillinger i SFO skulle tages stilling til en
eventuel sammenlægning af fritidsordningerne.
Lederen på Lille Marie har efter orlov sagt sin stilling op, og
der vil derfor være mulighed for at sammenlægge de to
fritidsordninger under ledelse af lederen og souschefen i
Børnenes Flus.
Der oprettes en afdelingslederstilling, der forestår den daglige
ledelse af Lille Marie, der herefter bliver en afdelingen af
Børnenes Flus.
Der er herefter én skolefritidsordning på Marienlystskolen med
åbningstid fra kl. 6.30 til 17.30.
I forbindelse med en anderledes indskoling vil det være lettere
for personalet i SFO at deltage i skolen, når der kun er en
SFO med fuld åbningstid.
Børn- og ungeudvalget sendte sagen til høring i
skolebestyrelsen på Marienlystskolen.

Bevilling:

-

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Lederen af Børnenes Flus skal ifølge overenskomsten have et
grundlønstillæg på kr. 20.228 årligt. Dette finansieres ved en
besparelse på forskellen mellem lederløn og afdelingslederløn
i Lille Marie.

Bilag:

Fløringssvarfra Marienlystskolens skolebestyrelse.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at indstille,
at skolefritidsordningen Lille Marie sammenlægges med
Børnenes Flus under ledelse af lederen af Børnenes Flus.
Souschefstillingen i Lille Marie konverteres til en
afdelingslederstilling.

Beslutninger:

Børn -o g Ungeudvalgets møde den 15. marts 1999:
Udvalget fik udleveret brev fra Thomas Jensen. Det indstilles,
at Lille Marie sammenlægges med Børnenes Flus.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Godkendt.

Sag nr. 72

Materielgården - renovering og ombygning af
| velfærdsrum
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Journal nr.:

87.07G01/3298

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

I brev af 08.04.1997 meddelte arbejdstilsynet, at tilsynet under
en besigtigelse havde konstateret en række mindre heldige
forhold ved vejvæsenets velfærdsrum i stueetagen på bygning
E.
Velfærdsrummene virkede således meget nedslidte og
uhygiejniseke. Endvidere var der ikke ordentlig adskillelse
mellem rene og snavsede områder.
Endelig var der vrøvl med kloaksystemet.
Arbejdstilsynet opfordrede kommunen til at foretage en
generel forbedring af velfærdsfaciliteterne.
På denne baggrund udarbejdede Teknisk Forvaltning
forskellige forslag til løsning af problemerne, men de forslag,
som kunne godkendes af arbejdstilsynet, viste sig at være
meget bekostlige at gennemføre.
Byrådets beslutning om at optage forhandling med NESA om
overdragelse a fe n del af forsyningsvirksomheden til dette
selskab, medførte imidlertid en mulighed for at opnå en
besparelse, idet der vil ske en reduktion af det mandskab, der
skal benytte velfærdsfaciliteterne.
Der bliver med andre ord bedre plads til at udføre en fornuftig
løsning, som opdaterer faciliteterne til dagens niveau. Ved
løsningen er der lagt vægt på, at foretage så få ombygninger
som muligt.
Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et nyt projekt, som
er godkendt af arbejdstilsynet ved skrivelse af 28.01.1999.
Projektet er endvidere godkendt af Sikkerhedsudvalget den
12.02.1999.

Bevilling:

Der søges om en anlægsbevilling på kr. 643.625,00
finansieret således:
Driftbygninger- og pladser, uforbrugt i 1998 kr. 165.000,00
Udlejningsejendomme, uforbrugt i 1998 kr. 95.926,00
Kassebeholdninoen kr. 382.699,00
I alt kr. 643.625,00

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

04 08-2016
-
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Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler udvalget at indstille til byrådet, at
bevilge kr. 383.000,00 til dækning af det beløb, der ikke kan
finansieres over uforbrugte driftsmidler.
Endvidere indstiller forvaltningen, at de uforbrugte driftsmidler
som anført ovenfor overføres til anlægsbudget for renovering
af velfærdsrum.
Endelig indstiller forvaltningen, at projektet godkendes.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 73

Stadepladser Torvet

Journal nr.:

05.14.05G01/1286

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Overenskomst for aflønning af SID-personale.

Sagsfremstilling:

Torveinspektøren, der blev ansat pr. 1/10 1998 har opsagt
stillingen igen til fratrædelse pr. 31/12 1998.
Begrundelsen var en for lille timeløn for lørdagsarbejde.
Den nuværende torveinspektør, der har været ansat i flere år,
har også givet udtryk for, at timelønnen er for lav og ikke
svarede til, hvad der betales andre steder.
Timelønnen, der udbetales p.t. og som svarer til løntrin 11
udgør kr. 93,57. Den reguleres automatisk for dyrtidstillæg,
men ikke ancenitet, idet den ugentlige beskæftigelse ikke
overstiger 15 timer.
Den ugentlige arbejdstid udgør 6 timer svarende til en
månedsløn på gennemsnitlig ca. kr. 2.400,-.
Timebetalingen for de efterfølgende løntrin i h.t. SIDoverenskomsten er:
Løntrin 1 3 ...................... kr. 96,90
Løntrin 1 6 ...................... kr. 102,10
Løntrin 1 8 ...................... kr. 105,55
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For at sikre, at få en stabil arbejdskraft til varetagelse af
opgaven på Torvet om lørdagen, bør timebetalingen fra 1/4
1999 forhøjes til løntrin 18 - kr. 105,55.
Forvaltningen har indhentet oplysninger om lignende opgaver
fra andre kommuner samt priser på stadepladsudlejning. Bilag
vedlægges.
Prisen for stadepladser, der har været gældende i flere år, er:
Pr. d a g ........................... kr. 50,Pr. k v a rta l...................... kr. 400,Taksten bør reguleres, således at grønthandlere og "lopper"
o.a. pr. dag betaler henholdsvis kr. 75,- og 60,- og pr. kvartale
kr. 750,- og 500,-.
Bevilling:

1999: udgifter kr. 51.100 og indtægter kr. 68.150.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ved udbetaling efter løntrin 16 vil den årlige merudgift udgøre
ca. kr. 3000,-. Ved løntrin 18 udgør merudgiften ca. kr.
4.200,-.

Bilag:

Notat af 19/1-99 om betaling for stadepladser i andre
kommuner.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at timebetalingen fra 1/4 1999 udgør
kr. 105,55 - løntrin 18.
Endvidere at taksten for en torveplads reguleres således:
grønthandlere fastsættes til kr. 75,00 pr. dag og pr. kvartal kr.
750,- for lopper o.a. kr. 60,- og pr. kvartal kr. 500,-.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 1999:
Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 74

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på
investeringsoversigten for 1998 og 1999

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:

Den kommunale Styrelseslov

Sagsfremstilling:

De enkelte fagudvalg fremsender opgørelse over uforbrugte
rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 1998,som
ønskes overført til 1999.
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De indstillede overførsler udgør følgende nettobeløb for de
enkelte udvalgsområder:
Plan- og Miljøudvalget kr. 18.035
Teknisk Udvalg kr. 8.045.222
Børn- oo Unoeudvaloet kr. 6.235.320
I alt til overførsel kr. 14.298.577
De enkelte beløb er nærmere specificeret i Økonomisk
Afdelings sammenfattende materiale, som eftersendes tillige
med materiale vedr. overførsel af uforbrugte driftsmidler.
Bevilling:

Iflg. bevillingsreglerne skal der meddeles tillæg til
rådighedsbeløb i 1999 for de anførte beløb, såfremt der skal
afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de
pågældende projekter 1999.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Da de opgjorte beløb vedrører afsatte men ikke anvendte
rådighedsbeløb, henligger de som en del af
kassebeholdningen, hvorfor det samlede tillæg til
rådighedsbeløb vil skulle finansieres heraf.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Økonomisk afdelings sammenfatning vedr. overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb eftersendes.
Detaljeret skemamateriale vedr. de enkelte fagudvalg beror
på sagen.

Indstilling:

Fra de respektive fagudvalg foreligger der indstillinger om, at
der meddeles tillæg til rådighedsbeløb for i alt netto kr.
14.298.577 til 1999 med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Økonomiudvalget anmoder om en redegørelse for
overførselsbeløbene for så vidt angår grundsalg.
Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 75

Overførsel af rådighedsbeløb på driftsbudgettet fra 1998
til 1999 for områder med overførselsadgang

Journal nr.:
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Den kommunale Styrelseslov
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De enkelte fagudvalg fremsender opgørelse over
budgetafvigelser på driftsbudgettet for 1998 for områder, hvor
der er godkendt overførselsadgang.
Der er indstillet overført følgende nettobeløb for de enkelte
udvalgsområder:
Plan- og Miljøudvalget kr. 89.431
Teknisk Udvalg, skattefinansieret kr. 664.840
Teknisk Udvalg, brugerfinansieret kr. 558.828
Børne- og Ungeudvalget kr. 3.115.680
Socialudvalget kr. 2.046.150
Kultur- og Fritidsudvalget 293.690
I alt til overførsel kr. 6.768.619
Hertil kommer områder, der ikke har været behandlet i
fagudvalgene:
Økonomiudvalgets egne konti kr. 3.778.540
Museumsbestyrelsen kr. 66.220
I alt i Økonomiudvalgets regi kr. 3.844.760
Totalbeløb til overførsel kr. 10.613.379
Det skal bemærkes, at der i beløbet vedr. Økonomiudvalgets
eget område indgår et beløb på 28.780 kr. vedr.
markedsføringsinitiativer, som ikke er anvendt i 1998. Dette
område her ikke tidligere indgået i overførsel af uforbrugte
beløb, hvorfor der bør tages særskilt stilling hertil, herunder
også til, om der fremover skal være overførselsadgang på
området.
De enkelte beløb er nærmere specificeret i Økonomisk
Afdelings sammenfattende materiale, som eftersendes tillige
med materiale vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler.
Bevilling:

Iflg. bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling i
1999 for de overførte beløb, såfremt disse ønskes anvendt i
1999.

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Da de opgjorte beløb vedrører afsatte men ikke anvendte
rådighedsbeløb, henligger de som en del af
kassebeholdningen, hvorfor den samlede tillægsbevilling vil
skulle finansieres heraf.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:
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Økonomisk afdelings sammenfatning vedr. overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb eftersendes.
Detaljeret skemamateriale vedr. de enkelte fagudvalg beror
på sagen.
Indstilling:

På baggrund af indstillingerne fra de respektive fagudvalg
anbefales det, at:
1. der ydes en tillægsbevillinger for i alt 6.768.619 kr. med
finansiering af kassebeholdningen
2. der ydes en samlet tillægsbevilling på kr. 3.815.980 vedr.
Økonomiudvalgets eget område (ex. markedsføringsinitiativer)
med finansiering af kassebeholdningen
3a. der tages særskilt stilling til overførsel af kr. 28.780 vedr.
markedsføringsinitiativer, idet en evt. tillægsbevilling vil skulle
finansieres af kassebeholdningen
3b. der i tilfælde af godkendelse af pkt. 3a tages stilling til, om
overførselsadgang skal gøres permanent på området.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Pkt. 1 og 2 anbefales godkendt.
For så vidt angår pkt. 3a og 3b kan overførselsadgang ikke
godkendes.

Sag nr. 76

Forslag til lokalplan nr. 87 for et erhvervs- og
institutionsområde langs Heimdalsvej

Journal nr.:

01.02.05P16/87 - pha

Sag fra:

Børn- og Ungeudvalget
Plan og miljøudvalget den 11. marts 1999

Lovgrundlag:

Planloven, Frederikssund Kommuneplan 1994-2004,
lokalplan 23

Sagsfremstilling:

Fløringsfasen forforslag til lokalplan nr. 87 sluttede den 23.
februar 1999. Der er indkommet i alt 8 indsigelser. Den
væsentligste indsigelse kommer fra Frederiksborg Amt, som
bemærker, at lokalplanen er i strid med regionplanens
bestemmelser om 500 m 's konsekvenszone fra virksomheder,
der giver anledning til omfattende belastning af omgivelserne,
(for eks. kemisk industri). Planforslaget åbner mulighed for en
ændret og forureningsfølsom anvendelse, nemlig børnehave
inden for disse grænser.
Amtet bemærker om trafikken, at såfremt årsdøgntrafikken er
på 2.000 biler, skal bygninger holdes 30 m fra vejmidten. Der
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er i dag ca. 1.000 biler i gennemsnit pr. døgn på Heimdalsvej
vest for Sagavej. Med en opretholdelse af muligheden for
vejadgang til Topsøe ad Heimdalsvej skønnes trafikken at nå
op i størrelsesordenen 2000 biler i døgnet.
Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at denne vejadgang
udtages af lokalplanforslaget.
Om konsekvensafstanden på 500 m fra Topsøes ejendom
foreslås det at tage forhandlinger med amtet om muligheden
for at klassificere Top-søe som en klasse 6 virksomhed. Her
er konsekvenszonen en afstand på 300 m. Det kunne også
overvejes at tolke afstanden som målt fra forureningskilden,
nemlig skorstenen, og samtidig foretage en zonering af blandt
andet det syd for skorstenen liggende Topsøe-areal. Dette
kunne eksempelvis anvendes til ikke-miljøbelastende
funktioner.
Teknisk Forvaltning foreslår, at man i konsekvens af Amtets
(og andre) indsigelser ændrer lokalplanen som beskrevet
neden for i indstillingen.
Bevilling:
Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen

'

Indsigelse fra Frederiksborg Amt
Brev til Amtet af 26. februar 1999
Notat om indsigelser
Lokalplanforslag nr. 87.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller
1 lokalplanforslaget godkendes med følgende ændringer:
a Lokalplanforslagets område ændres til kun at omfatte det i
lokalplan 23 nævnte delområde III. Forslagets to nye
delområder I og II ændrer grænser som vist på kortbilag 2.
b Delområde I udlægges til erhvervsformål som liberalt
erhverv, administration, lager-og værkstedsvirksomhed, som
ikke afgiver støj, røg og andre miljøgener samt offentlige
formål som børnehave, med tilhørende friarealer, som
legeplads, park og lignende.
c Delområde II udlægges til erhvervsformål som liberalt
erhverv, administration, lager-og værkstedsvirksomhed, som
ikke afgiver støj, røg og andre miljøgener.
d Bebyggelsens højde må ikke være større end to etager og
maksimalt 8,5 m for hele området.
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e Omtalen af muligheden for vejadgang til erhvervsområdet
nord for lokalplanområdet fjernes.
2 Ovennævnte ændringer medfører ikke krav om fornyet
offentlig fremlæggelse, da ændringerne resulterer i en
lokalplan med bestemmelser imellem lokalplanforslag nr. 87
og den oprindelige lokalplan nr. 23.
3 Lokalplan nr. 23 forudsætter dog stadig amtets godkendelse
og det anbefales derfor, at der optages forhandling med Amtet
herom.
4 Der udarbejdes ny lokalplan for den resterende del af
lokalplan nr. 23, som indeholder en zonering af
erhvervsarealet med henblik på at opnå begrænsning af
genevirkningerne for naboboligområderne og med henblik på
fjernelse af muligheden for indkørsel til erhvervsområderne fra
Heimdalsvej.
Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Resultatet af eventuel forhandlingsmøde med amtet vil blive
eftersendt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt under
forudsætning af Amtsrådets godkendelse.

Sag nr. 77

Debat om regionplanrevision 2001

Journal nr.:

01.02.05P30/4105 - pf

Sag fra:

Teknisk Udvalgs møde den 1. februar 1999, sag nr 22
Plan og Miljøudvalgets møde den 4. februar 1999, sag nr 11
Økonomiudvalgets møde den 22. februar 1999, sag nr 33

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Plan og Miljøudvalget har i møde den 4. februar 1999
indstillet, at:
følgende emner ønskes debatteret:
a) den sammenhængende landskabsvinkel, herunder
byafgrænsning, skovrejsning, vådområder, kulturmiljøer,
tekniske anlæg, skiltning og andre visuelle forhold, stier,
turisme etc.
b) Infrastrukturen, forbindelsen mellem Hornsherred og
Frederikssund, motorvejen, Tværvej, bedre kollektive
forbindelser på tværs i amtet.

Økonomiudvalget d. 24. marts 1999

Side 38 af 39

c) Byudvikling, herunder kommunernes muligheder og
begrænsninger, usikkerhed om rummelighed.
d) Centerstruktur og detailhandel.
Økonomiudvalget har i møde den 22. februar 1999 tiltrådt
indstillingen, idet det ønskes, at der bliver lagt særlig vægt på
pkt. b og d.
Fra Bycirklen foreligger nu et oplæg til besvarelse på
bycirklens vegne. Fristen for eventuelle kommentarer er sat til
24. marts 1999. Oplægget har været drøftet i forskellige
arbejdsgrupper under bycirklen. Oplægget bærer følgende
overskrifter:
1) Nordsjælland - et udviklingsområde, ikke et
udkantsområde
2) Bycirklen - en udviklingsmæssig dynamo
3) Centerstrukturen skal styrke den vestlige del af amtet
4) Infrastrukturen - Bycirklens livsnerve
5) Landskaberne - et vigtigt aktiv
6) Lokal Agenda 21 på alle niveauer

Teknisk forvaltning vurderer, at oplægget dækker det indhold,
som har været forudsat med ovenstående fire overskrifter fra
a til d, og det foreslås derfor kun suppleret med et mindre
indlæg med følgende overskrifter:
7) Centerstrukturen bør især give rummelighed for udvidelse
af arealer til udvalgsvarer og for opførelse af et stationsnært
varehus på 5.000 m2
8) Straksløsningen for Omkørselsvejen bør tage udstrakt
hensyn til den lokale tværgående trafik.
9) Regionplanens bestemmelser om erhvervsområder (afsnit
2.1.2) bør genindføre muligheden for konkrete vurderinger,
når der skal fastlægges konsekvensområder omkring
eksisterende erhvervsområder.
10) Det er aktuelt nu at udlægge areal i såvel regionplan som i
kommuneplan til den nye stationsby ved St. Rørbæk
11) Det statistiske grundlag vedrørende bolig- og
erhvervsarealer fra HSK (regionplan 1997s afsnit 2.1.3) er
vanskeligt anvendeligt og bør derfor gennemgås nøje.
12) Det foreslås, at der i regionplanen gives muligheder for
jordbrugsparceller i tilknytning til eksisterende landsbyer efter
nærmere forhandling.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og
personalemæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Amtets debatoplæg er tidligere udsendt til alle medlemmer af
byrådet.
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Bycirklens oplæg til samlede udtalelser til de tre Amter.
Teknisk forvaltnings forslag til supplerende indlæg.
Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller,
1. at bycirklens forslag til udtalelse godkendes som oplæg, og
2. at Teknisk Forvaltnings forslag til supplerende indlæg
bruges som oplæg på byrådets temamøde den 17. marts

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 11. marts 1999:
Indstillingen tiltrådt.
Teknisk forvaltning vil revidere det foreliggende høringsudkast
på baggrund af byrådets temadrøftelse den 17. marts 1999.
Dette vil blive eftersendt.
Økonomiudvalgets møde den 24. marts 1999:
2. notat til økonomiudvalget af 24. marts 1999 vedrørende
overvejelser om ændringsforslag til Bycirklens udkast til
debatindlæg om regionplan 2001 samt 2. brevudkast til
Frederiksborg Amtsråd vedrørende debatindlæg om
regionplan 2001, dateret 23. marts 1999, blev omdelt til
økonomiudvalgets medlemmer.
Ændringsforslagene anbefales godkendt med den ændring, at
pkt. 8 (vedr. havnens muligheder vedr. etablering af
bådpladser) i kommunens høringssvar til Amtsrådet revideres
med henblik på, at der åbnes mulighed for flere gæstepladser
og færre faste bådpladser.
Revideret høringssvar fremsendes som bilag til byrådets
dagsorden.

