FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

DAGSORDEN
for
FREDERIKSSUND BYRÅDS møde den 14. mai 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Fraværende:
l c> /é /-

53.

j. nr. 17.13 (183)
Frederikssund Fritidsskole v. Thomas Søren
sen har i åbent brev til byrådet af 11. december
1995 klaget over folkeoplysningsudvalgs
formandens og forvaltningens sagsbehandling
ved fordeling af deltagertimer for Hovedom
råde 1.
Folkeoplysningsudvalget fremsender forslag til
svar på klagen.

54.

j. nr. 05.05 G01/800
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab
for vendeplads ved Oppe Sundby Kirke.
Bevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

400.000
380.655
19.345

Udvalget indstiller
at
anlægsregnskabet godkendes
at
der ydes en tillægsbevilling til driften på 15.000
kr. til beplantning
at
nettobesparelsen kr. 4.435 tillægges kasse
beholdningen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.
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55.

j. nr. 13.03.00 005/191
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for fjernvarmefor
syningen af KTH
1.210.000
Bevilling
10.353
Afholdte udgifter
Mindreforbrug
1.199.353
der fordeler sig således:
Afvigelse
Benævnelse
Bevilget
Forbrug
-910.000
Stikledn.
910.000
0
Veksleranl.
300.000
0
-300.000
10.353
10.353
Rådgiver
0
1.210.000
10.353
1.199.647
Anlægsarbejdet blev efter ønske fra K T H ikke udført.
Anlægsregnskabet indstilles godkendt og mindreforbruget overført til
kassebeholdningen.
Økonomisk afdelings bemærkninger er vedlagt sagen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

56.

j. nr. 13.03.11 005/186
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for renovering af fjern
varmeforsyningsledninger i Heimdalsvej og Amledsvej.
Bevilget
1.550.000
Afholdte udgifter
453.261
Mindreforbrug
1.096.739
der fordeler sig således:
Benævnelse
Afvigelse
Bevilget
Forbrug
-24.580
Materialer
140.000
115.420
Jordentrepr.
859.760
289.108
-570.652
Rådgiver
125.000
48.733
- 76.267
Uforudsat
425.240
425.240
453.261
-1.096.739
1.550.000
Anlægsregnskabet indstilles godkendt og mindreforbruget overført til
kassebeholdningen.
Økonomisk afdelings bemærkninger er vedlagt sagen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

57.

j. nr. 13.03.10 005/184
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for etablering af fjern
varmeforsyning af Skyllebakke Havn.
Bevilget
1.460.000
Afholdte udgifter
1,406,769
Mindreforbrug
53.231
der fordeler sig således:
Benævnelse
Bevilget
Afvigelse
Forbrug
Materialer
417.600
604.252
186.652
Entreprenør
757.889
644.474
-113.415
Rådgiver
152.814
158.043
5.229
Uforudsat
131.697
-131.697
1.460.000
1.406.769
-53.231
Anlægsregnskabet indstilles godkendt og mindreforbruget overført til
kassebeholdningen.
Økonomisk afdelings bemærkninger er vedlagt sagen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.
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58.

j. nr. 03.03.00 G01/2814
Plan- og miljøudvalget indstiller,
at der meddeles principielt tilsagn til opførelse
af bofællesskab for ældre i Græse Bakkeby
under forsøgsordningen "Kollektive bofæl
lesskaber med offentlig støtte til personer
over 55 år", og godkendelse af skem A (der
ikke indeholder kommunal støtte)
at projektet kan opføres i h.t. lokalplan nr. 15
og 16, samt
at bofællesskabets vedtægter godkendes med
en tilføjelse om, at institutionen skal opta
ges i Fællesforeningen for Græse Bakkeby.
Bebyggelsen omfatter 12 selvstændige boliger
samt fælles- og birum.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

59.

j. nr. 03.02.00 G01/2105
Plan- og miljøudvalget indstiller,
at der meddeles principielt tilsagn til indret
ning af bofællesskab "Skibet" for sinds
lidende ved ombygning af Havnegade 12,
samt
at skema A godkendes.
Anskaffelsessummen udgør 2.719.000 kr., sva
rende til 9.710 kr. pr. m2, hvilket også er ram
mebeløbet for kollektive bofællesskaber.
Kommunen skal indskyde 1,75% af anskaffel
sessummen som grundkapital i form af et ren
tefrit lån, i alt ca. 47.000 kr.
"Skibet" er en selvejende institution, oprettet af
Arbejdernes Andels Boligforening med en be
styrelse på 3 personer. - Kurt Mikkelsen repræ
senterer byrådet i bestyrelsen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

60.

j. nr. 07.01.05P24-2124
Teknisk udvalg fremsender til orientering for
byrådet nyt regulativ for husholdningsaffald,
idet der i regulativet af juni 1995 er foretaget
konsekvensrettelser som følge af indførelse af
det nye renovationssystem.

61.

j. nr. 09.09 G01/2809
Plan- og miljøudvalget ansøger om frigivelse
af anlægsbevilling på 60.000 kr. til forurenings
undersøgelse på Frederikssund Havn fra konto
00.52.89.3.057, Forureningsundersøgelse
etape 3 - Østkajen.
Der ansøges samtidig om fra samme konto at
få frigivet 50.000 kr. til trafikundersøgelse på
havneområdet, - eller i alt 110.000 kr. af det
samlede rådighedsbeløb på 134.500 kr.
Der resterer herefter 24.500 kr. på kontoen.
Økonomiudvalget indstiller det ansøgte be
vilget.
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62.

j. nr. 05.01.05 G01/2785
Teknisk udvalg ansøgerom anlægsbevilling
på 300.000 kr. til udførelse af asfaltslidlags
arbejder på tidligere udførte anlægsarbejder,
finansieret over investeringsoversigtens konto
02.28.22.3.080.
Arbejdet vedrører:
Busvejen
120.000 kr.
Krydset Ådalsvej/Ventevej
35.000 kr.
Krydset Ådalsvej/Ågade
35.000 kr.
Frederiksborggade (del)
30.000 kr.
Ny Østergade (del)
80.000 kr.
I alt
300.000 kr.
Økonomiudvalget indstiller det ansøgte
bevilget.

63.

j. nr. 01.11.01 G01/965/1996
Økonomiudvalget indstiller, at teknisk for
valtning bemyndiges til at anvende op til ialt
195.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan for
havnen ved byplankonsulent, finansieret således:
Overført fra 1995 til 1996
(afsat til byudvikling havn)
50.000,00
Afsat i budget 1997
100.000,00
Tillægsbevilling finansieret
af kassebeholdningen
45.000.00
Ialt
195.000,00

64.

j. nr. 05.03.00 G01/2101/2563/2278
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for Roskildevej ny
Anlægsbevilling af
12. april 1994
1.800.000.Anlægsbevilling af
8. november 1994
750.000.Samlet bevilling
2.550.000.Afholdte udgifter
2.620.389.Merforbrug
70.389.Omkostningerne fordeler sig således:
Forbrug
Bevilling
Entrepriser
2.100.000
1.902.931
Eget regi
50.000
58.223
Arealerhvervelse 50.000
6.106
Andet
0
11.702
Projektering
350.000
641.427
Ialt

2.550.000

2.620.389

Afvigelse
-197.069
8.223
-43.894
11.702
291.427
70.389

Mindreudgiften under entrepriser omfatter hovedsagelig regulering af
mængder.
Merudgiften under projektering omfatter hovedsagelig supplerende
ydelser som projektændringer, bygherreadministration, projekts
revision og øget tilsyn, idet flere forudsætninger måtte ændres under
entreprisens udførelse.
Anlægsregnskabet - der har været forelagt økonomisk afdeling forud
for teknisk udvalgs behandling - indstilles godkendt med forslag om,
at merforbruget kr. 70.389.- finansieres af kassebeholdningen.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.
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65.

Økonomiudvalget indstiller,
at Kalvøvej grundene 3, 6 og 8 (matr. nr. 174,
178 og 177,Frederikssund bygrunde) udbydes
til salg på de af teknisk forvaltning udarbejdede
salgsvilkår,
at der gives en indtægtsbevilling på
1.156.270 kr. og en udgiftsbevilling på
316.870 kr. samt
at økonomiudvalget bemyndiges til at antage
fordelagtigste tilbud i henhold til udbuds
betingelserne.

66 .

Økonomiudvalget indstiller, at der gives en
tillægsbevilling på 300.000 kr. til honorering for
merarbejde i 1996 i teknisk forvaltning.

67.

Plan- og miljøudvalget fremsender lokal
planforslag nr. 73 for Islebjerg Kirke og forslag
til kommuneplantillæg nr. 11. Plan og forslag
indstilles godkendt og udsendt til offentlig
høring på betingelse af, at menighedsrådet
inden lokalplanens endelige vedtagelse indgår
en aftale om rådighed over det nødvendige
antal P-pladser, minimum 16 pladser.
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Byrådets lukkede møde tirsdag den 14. maj 1996, sag nr. 68.
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