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Sag nr. 207
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr. 207

Renseanlægget - Kalkstabiliserinqsanlæq
J.nr. 06.15.G01/1545
På byrådets møde den 12. september 1995 blev meddelt anlægsbevilling til etablering
af kalkstabiliseringsanlæg på Renseanlægget.
Ved detailprojektering af anlægget har det vist sig, at den del af anlægget, som skal
etableres indendørs, kan være i den eksisterende bygning, således at tilbygning und
gås.
Overslaget over anlægsudgifterne er derfor ændret fra 1.5 mio til 1.0 mio. kr.
Det indstilles, at anlægsbevillingen søges ændret i overensstemmelse med det ænd
rede overslag.

TU's beslutning:

Sag nr. 208
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr 208

Renseanlægget - Håndtering af spildevandsslam
J.nr. 06.15G01/2591
Der er fra Frederiksværk kommune rettet henvendelse til forvaltningen om hvorvidt
Frederikssund Kommune havde interesse i at indgå i en samarbejdsaftale om tømning/forbrænding af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg.
Frederiksværk Kommune har iværksat udarbejdelse af skitseprojekt på visse forud
sætninger, bl.a. at Frederikssund Kommune leverer ca 3.0001slam pr. år til anlægget.
Forslaget er drøftet på teknikermøde den 12. oktober 1995, hvor det er aftalt, at der i
begyndelsen af december måned skulle tilkendegives om hvorvidt, der var principiel
interesse i at indgå nævnte samarbejde.
Det foreslås, at det enten meddeles Frederiksværk kommune, at man er interesseret i
at indgå i det foreslåede samarbejde på følgende vilkår,
at
at
at
at
at

slammængden ændres til ca 2.5001 med ca 18 % TS
behandlingsafgiften maximalt bliver 300 kr/t (1995-kroner) + moms + statsaf
gift
Frederiksværk kommune søger dispensation for bl.a. Frederikssund kommu
nes betaling af statsafgift,
slam til anlægget kan modtages til behandling senest 1. november 1996,
opsigelse af aftalen gensidigt kan ske med 1 års varsel,

eller
at
at

det meddeles Frederiksværk kommune, at man ikke er interesseret i det fore
slåede samarbejde på nuværende tidspunkt,
redegørelse eller tilsvarende fra Miljøstyrelsen afventes, idet styrelsen inden
31. december 1995 skal fremkomme med en udmelding om fremtidig slam
håndtering.

TU's beslutning:

Sag nr. 209
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr. 209

Renseanlægget - Anlæg af katalysatorovn
J.nr. 06.15.G01/2647
Som alternativ til slambehandlingen er foretaget en undersøgelse af anlæg til forbrænding/omdannelse af slam.
Der er besigtiget en forsøgsopstilling af en katalysatorovn i Hesleholm i Sverige.
Der forelægges notat af 7. november 1995 fra nævnte besigtigelse, samt beskrivelse
af tekniske forhold, økonomi m.v.
Det kan oplyses at driftsudgifter anslås til kr. 300 kr. efter følgende overslag:
Årlig driftsudgift
kr. 150.000
Forrentning af anlægsudgift kr. 6.0 mio
kr. 450.000
Afskrivning af anlægsudgift kr. 6.0 mio over 20 år kr. 300.000
kr. 900.000

Driftsudgift kr. 900.000 fordelt over 3.0001= 300 kr/t.
Det indstilles, at der foretages yderligere undersøgelser af anlægget, tilskudsmulighe
der m.v. med henblik på udvalgets stillingtagen til anlæggets eventuelle etablering til
ibrugtagning i 1997.

Bilag: Notat af 7. november 1995
Redegørelse m.v. af 16. november 1995

TU's beslutning:

Sag nr. 210
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr. 210

Renseanlægget - Indberetning om slamdeponerino i 1996
J.nr. 06.15G01/1603
Iflg. bekendtgørelse 730 af 5. september 1995 om slam § 14 stk. 5 skal der senest
den 31. december 1995 indsendes redegørelse for hvor og på hvilken måde, det
kommunale spildevandsslam skal opbevares i 1996.
Redegørelsen, der er udarbejdet af Nordsjællands Landboforening i Hillerød, forelæg
ges.
Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og fremsendes til amtet med kopi
til plan- og miljøudvalget.

Bilag: Redegørelse af 15. november 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 211
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr. 211

Bundfældninqstanke - Regulativ
J.nr. 06.01.20G01/2178
I forbindelse med udsendte spørgeskemaer er rejst spørgsmål til regulativet.
I notat af 20. november 1995 er reddfjort for spørgsmålene, regulativets indhold og
forvaltningens redegørelse.
^
Det indstilles, at det meddeles grundejere, som er omfattet af regulativet,
at
at
at

bestemmelsen i § 6 stk. 2 om at tillade betondæksler på vilkår,
akut behov for ekstra tømning sker ved henvendelse til kommunens entrepre
nør,
eventuel ændring af regulativet afventer til 1997

Bilag: Redegørelse af 20. november 1995
Regulativ af september 1995

TU's beslutning:

Sag nr. 212
TU-møde den 28. november 1995
LBS/mh

Sag nr 212

Ørnesten - Kompostering af haveaffald
J.nr. 07.04G01/2436
Der er i 1995 foretaget forsøg med kompostering af haveaffald.
Forsøget har medført, at udgiften til håndtering af grene og haveaffald er reduceret til
ca. en tredjedel, idet den samlede udgift til behandling af de ca. 1.600 tons haveaffald
der er modtaget i 1995, anslås til ca. kr. 200.000.
I 1994 blev der modtaget ca. 1.100 tons, som medførte en udgift til bortkørsel og afle
vering på ca. kr. 400.000.
Haveaffaldet lægges nu op i en bunke, som nedknuses. Efter knusningen lægges det
i miler, der omstikkes 3 gange før det efter ca. 1 år harpes til færdig kompost.
Der er ikke ansøgt om godkendelse af den ændrede anvendelse af arealet, som pro
cessen indebærer - og den gældende tilladelse omfatter ikke kompostering.
På møde på AFAV den 10. november 1995 er der fra AFAV's side vist interesse for at
aftage det nedknuste materiale, således at dette kan indgå i komposteringsprocessen
på AFAV for at kompensere for gener ved vådt bioaffald.
Det forventes, at der til mødet kan foreligge nærmere retningslinier for en eventuel
aftale med AFAV.
Det indstilles,
•
•

at der ansøges om amtets godkendelse af kompostplads m.v. på Ørnesten,
at der søges indgået aftale med AFAV om afhentning af nedknust gren- og have
affald, således at Frederikssund Kommunes udgifter til behandlingen af have
affald begrænses mest muligt.

TU's beslutning:

Sag nr. 213
TU-møde den 28. november 1995
FL

Sag nr 213

Udbygning af Det Grønne System
J.nr.

07.01.05G01-2446
07.01.00G01-2443
07.01.00G01-2603
07.01.00G01-2613

Udbygning af Det Grønne System - Generelt
Licitationer vedr. indkøb af stativer.
Uddeling og indsamling af renovationsstativer.
Køb af containere til etageboliger

Anlægsbevilling til køb af stativer og containere.
Til udbygning af Det Grønne System er der i investeringsoversigten for 1996 afsat et
rådighedsbeløb på kr. 7,0 mio til indkøb af nye renovationsstativer mv.
Udvalget tiltrådte den 10. oktober 1995 forvaltningens indstilling om at stativer leveres
fra MIRI STÅL A/S til en samlet sum på ca. 5,33 mio.
Betalingsplan er indarbejdet i kontrakten. De stativer, der leveres i januar og februar,
betales 1. april 96, de øvrige på normale vilkår.
Den samlede anlægsudgift er beregnet således:
Indkøb af renovationsstativer
Indsamling af gamle stativer
Indkøb af minicontainere til etageboliger
Information
Uforudsete udgifter
Samlet anlægsbehov

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
kr

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.330.000
60.000
800.000
50.000
60.000
6.300.000

Uddeling af stativer.
Udvalget anmodede forvaltningen om at indhente tilbud fra de lokale renovationsvognmænd på uddeling af stativerne.
Kaj Kjær har skriftligt meddelt, at han ikke er interesseret i opgaven, idet han ikke har
det nødvendige mandskab og materiel.
John Bjerg har afgivet et tilbud på såvel uddeling af nye, som indsamling af de gamle
stativer. For uddeling lyder tilbuddet på kr. 40 pr. dobbeltstativ.
MIRI STÅL har i sit tilbud regnet med kr. 38,- pr. stativ.
Indsamling af brugte stativer.
Indsamling af gamle stativer er tilbudt udført for kr. 15,- for trådnetstativer og kr. 30,for dobbeltstativer i træ.
Indsamlingen forudsættes at ske i form af et tilbud til grundejerne. Hvis stativet sættes
ud til afhentning, når denne finder sted, vil det blive taget med.
Udgiften anslås til ca. kr. 60.000 svarende til at halvdelen af stativerne sættes til af
hentning.
De brugte stativer afhændes bedst muligt - den overvejende del må dog forventes at
blive solgt som jernskrot.

Sag nr. 213

Sag nr. 213

Uddeling af nye stativer forudsættes at starte allerede i januar - og indsamlingen af de
brugte fra den enkelte adresse sker en til to uger efter uddelingen - på en forud vars
let dag.
Stativerne tilhører grundejerne, som derfor selv vælger, om de vil aflevere dem.
Containere til etagebebyggelser.
Det er forudsat, at der i forbindelse med udbygningen af Det Grønne System til etage
boligerne udleveres det materiel, som er nødvendigt i den enkelte bebyggelse. Det
betyder, at der - udover et stativ til placering ved hver opgang - skal købes og leveres
containere til opbevaring af sække med hhv. bio- og restaffald.
Det foreslås, at der indhentes tilbud på levering af containere fra mindst 2 leveran
dører.
Det foreslås indstillet til byrådet,
• at udvalgets indstilling om valg af stativleverandør godkendes.
• at der meddeles anlægsbevilling på kr. 6.3^0.000 finansieret over investeringso
versigtens rådighedsbeløb for 1996 på ialt kr. 7.000.000. (konto 00.45.61.3 061050 Rød - grøn affaldsordning). Der resterer herefter kr. 650.000 af rådig
hedsbeløbet.
y&ø.ocoo
Endvidere indstilles,
• at det aftales med stativleverandøren, at han antager John Bjerg som underentre
prenør for udkørsel af stativer - på betingelse af, at dette kan ske uden udgift for
kommunen.
• at John Bjerg på baggrund af sit tilbud antages til indsamling af de brugte stativer,
som grundejerne sætter til afhentning.
• at billiaste tilbud på levering af containere antages.

Som bilag vedlægges
* Betalingsplan af 16. nov. 1995.
• Protokoludskrift fra Teknisk Udvalgs møde d. 10. okt. 1995, sag nr 189

TU's beslutning:

Sag nr. 214
TU-møde den 28. november 1995
FL

Sag nr. 214

Indsamling af snecielt svqehusaffald - ændring af ordning,
J.nr. 07.01.05G01/1867
Sygehusaffald skal bortskaffes til speciel behandling (destruktion) og indsamles derfor
for sig selv pakket i særlige emballager afhængig af affaldets art.
I Frederikssund Kommune er selve indsamlingen i en årrække sket ved, at John Bjerg
har hentet affaldet ved en særlig indsamling og transporteret det til forbrænding på
Frederikssund Sygehus. For et par år siden lukkede sygehusets forbrændingsanlæg og AFAV blev opfordret til at etablere en alternativ ordning.
John Bjerg afregnes 2 timer pr. måned svarende til ca. kr. 560,-.
Aftalen med John Bjerg er opsagt til ophør pr. 31. dec. 1995.
Der er tilmeldt ca. 25 deltagere i ordningen.
AFAV etablerede en ny, midlertidig ordning ved at koble sig på en eksisterende ord
ning etableret af affaldsselskabet VEGA i Tåstrup. "Tilkoblingen" skete på prøve, idet
den gældende kontrakt mellem vognmanden, der stod for indsamlingen, og VEGA
udløber med udgangen af 1995.
Frederikssund Kommune fortsatte dog med John Bjerg, der nu blot afleverede affaldet
på AFAV, hvorfra det blev overtaget af den nye ordning.
Nu skal kontrakten fornyes - og det betyder, at AFAV kommunerne hver for sig enten
må tilslutte os den fælles ordning - eller etablere alternativer.
I forbindelse med budgetbehandlingen for 1995 blev det besluttet, at alle affaldsord
ningerne skulle hvile i sig selv. Derfor blev indsamlingen af sygehusaffald gebyrfinan
sieret fra 1. august 1995. Gebyret blev fastsat på den måde, at de tilsluttede blev på
lignet en lige stor del af udgifterne på området, fordi mængder, antal besøg hos den
enkelte mv ikke er registreret.
Gebyret blev fastsat til kr.350,- for perioden 1. august til 31. dec. 1995 svarende til kr
840,- årligt.
Da mængden af sygehusaffald er meget forskellig, er denne fordeling ikke hensigts
mæssig.
Ved tilslutning til AFAV-ordningen vil en løsning kunne opnås uden øget administrati
on. Der vil blive hentet efter behov - fra 1 gang pr. måned til 1 gang årligt.
Prisen fastsættes på grundlag af antallet af besøg og de afleverede mængder og be
talingen opkræves direkte hos den enkelte tilsluttede.
Kommunen kan opkræve et fast gebyr til dækning af den administration, der medgår
på området. Administrationen anslås at omfatte 1 0 -1 5 timer årligt - svarende til kr.
100,- pr. tilsluttet.

Sag nr. 214

Sag nr 214

Det indstilles
• at Frederikssund Kommune fra 1. januar 1996 tilmelder sig den aftale, som AFAV
er ved at indgå.
• at der ikke opkræves særskilt administrationsgebyr

TU's beslutning:

Sag nr. 215
TU-møde den 28. november 1995
FL

Sag nr. 215

Valg af renovatør.
J.nr. 07.01.00G01/2444
Efter annoncering om prækvalifikation bad 8 firmaer om at deltage i licitationen.
Prækvalifikationen er en invitation til at deltage på en række betingelser - og den giver
udbyderen ret til at begrænse antallet af tilbudsgivere, hvis det skulle være nødven
digt.
Ud over annoncen i EU-tidende, blev der annonceret i Frederiksborg Amtsavis samt
Ucitationen. Desuden blev annonceteksten sendt direkte til de lokale vognmænd.
Ved licitationen blev 6 tilbud modtaget rettidigt, 1 kom for sent og 1 firma meddelte, at
de alligevel ikke ville give tilbud. Ingen af de lokale ønskede at give tilbud.
Ved såvel prækvalifikation som licitation har AFAV bistået forvaltningen.
Den i bilaget beregnede tilbudssum gælder et helt år med den nye ordning, og belø
bet reguleres pr. 1. april 1996. Tilbudssummen kan derfor ikke umiddelbart overføres
til budgettet.
Det kan oplyses, at der i driftsbudgettet for 1996 er afsat kr. 3.622.000 og i overslag
for 1997 kr. 4.215.000 til de aktiviteter, som kontrakten dækker.

Det indstilles,
• at der - under forbehold af Byrådets godkendelse - søges indgået kontrakt fra 1
juni 1996 med lavestbydende tilbudsgiver - dog således at der i tilfælde af at enig
hed ikke opnås, forhandles med 2. lavest bydende og derefter 3. lavest bydende
tilbudsgiver.

Bilag:

Oversigt over indkomne tilbud.
AFAV's redegørelse af 31. okt. 1995.
Kontraktforslag.

TU's beslutning:

Sag nr. 216
TU-møde den 28. november 1995
FL

Sag nr 216

Adgangsforhold til renovationsstativer mv.
J. nr.

07.01.05G01-2501
07.01.05P24-2124
07.00029-2628

Adgangsforhold
Regulativ for Husholdningsaffald
Takstblad for renovation

Genoptaget fra mødet den 10. oktober 1995.
Sidst denne sag blev behandlet, fandt udvalget det forkert, at der skulle betales for
alternative placeringer af renovationsstativer.
Derfor foreslås en opblødning, der vil indebære, at de, der ikke eller kun vanskeligt
kan placere stativet i overensstemmelse med regulativets bestemmelser, kan få dis
pensation til at placere stativet indenfor 5 meter efter "forhindringen" - uden at skulle
betale herfor.
Denne "gratis" dispensation kan så omfatte ejendomme på koteletgrunde, med trap
per fra skel og tilsvarende.
Bestemmelserne om betaling vil så kun blive brugt de steder, hvor adgangskravene
kan overholdes, men grundejeren ønsker en anderledes placering.
Denne mulighed medfører:
• at grundejere ikke skal betale for dispensation for forhold, som de ikke kan ændre.
• at der kun opkræves tillægsgebyrer fra grundejere, der selv har valgt at betale.
• at den administrative indsats kan begrænses til tvivlstilfælde og til vurdering af
betaling for de, der selv vælger at søge dispensation.
Konsekvensen af forslaget er:
•
at det sidste afsnit i regulativets § 5.4.3 ændres fra følgende formulering "En
sådan tilladelse er betinget af betaling ..." til "En sådan tilladelse kan gøres
betinget a f ..."
•
at renovatøren betales efter tilbudslistens enhedspriser for alle ejendomme
med dispensation.
•
Udgiften for renovationsordningen skønnes til ca. kr. 20.000 årligt.
Overfor borgerne er det vigtigt at understrege, at indførelsen af Det Grønne System
ikke kun medfører stramninger, men også
• at grundejerne får nye stativer, der er betydeligt pænere end de gamle.
• at der hver uge hentes 2 sække med et samlet volumen på 180 liter - mod idag
kun én sæk på 110 liter.
• at det samlede renovationsgebyr i fremtiden vil blive mindre end oprindelig forud
sat på grund af de lave tilbud. Det betyder lavere stigning fra 1996 til 1997 og 98.

Sag nr. 216

Sag nr. 216

Som alternativ til forvaltningens forslag kan nævnes:
1. Placering af stativet frit efter ønske - uden nogen form for tillægsgebyr.
Konsekvensen heraf er:
• at regulativet skal ændres for så vidt angår afstandskrav og adgangsforhold
iøvrigt - herunder afsnittet om dispensation.
• at der skal foretages fornyet EU-udbud, idet de foreliggende tilbud er afgivet
på grundlag af regulativets nuværende udformning - og at ændringerne må
betragtes som væsentlige for tilbudsgivningen. Forvaltningen skønner, at et til
bud på de ændrede betingelser vil blive kr. 300.000 til 500.000 højere end de
foreliggende.
2. Fastholdelse af betaling, når regulativets krav ikke kan opfyldes.
Konsekvensen vil være:
• Ingen ændringer i regulativet.
■ Det forventes, at 300 til 500 ejendomme vil skulle betale tillægsgebyr, og der
vil ikke forekomme merudgifter ud over det foreliggende tilbud.
Disse to alternativer kan ikke anbefales.
Med henvisning til drøftelsen den 10. oktober vil den foreslåede løsning tilgodese
udvalgets ønske om at give den enkelte grundejer størst mulig frihed til at placere
stativet på ejendommen.
Tillægsgebyret for hvert dispensationsforhold på en ejendom kan fastsættes på flere
måder.
De rene udgifter til renovatøren udgør ca. kr. 40,- årligt inkl. moms.

Det indstilles,
• at den foreslåede ordning godkendes
• at det til byrådet indstilles, at § 5.4.3 i Regulativ for Husholdningsaffald ændres
som nævnt.
• at det til byrådet indstilles, at tillægsgebyret fastsættes til kr. 40,- inkl. moms.

Bilag: Regulativ for Husholdningsaffald.

TU's beslutning:

Sag nr. 217
TU-møde den 28. november 1995
FL

Sag nr 217

DagrenovationPlastposer til bioaffald - og køkkenstativer til sortering af dagrenovation.
J. nr. 07.01.05G01-2657
I forsøgsperioden er der udleveret grønne plastposer til husstandens brug i køkken
stativet for opdeling af affaldet.
Forsøgsperiodens resultat er, at udleveringen af plastposer bør fortsætte.
Der er hidtil udleveret 360 poser årligt pr. husstand. Det har vist sig at være for mange
for de fleste, hvorfor den generelle udlevering kan reduceres til 240 poser årligt, dog
således at de, der har større behov, selv kan afhente disse.
Ved reduktionen i det uddelte antal poser bliver den årlige udgift ca. kr. 220.000,
mens den ved uændret uddeling vil være ca. kr. 300.000.
For at sikre at sorteringen af affaldet bliver bedst mulig fra iværksættelsen af kildesorteringen i hele kommunen, er det bl.a. vigtigt, at husstanden ikke får udgifter ved an
skaffelse af køkkenstativ.
Det kan oplyses, at der i forsøgsområdet blev udleveret køkkenstativer, som medførte
en høj sorteringsprocent fra begyndelsen.
Endvidere er der i de øvrige kommuner, hvor kildesortering er indført, blevet udleveret
køkkenstativ.
Udlevering af stativer forventes at forøge mængden af bioaffald med mindst 10 % - og
sandsynligvis nærmere 20 %.
Det foreslås, at der i samarbejde med supermarkeder og KTH udarbejdes et tilbud om
mindst 3 billige stativtyper til forskellige køkkenindretninger - og derudover alle de dy
rere typer, som forhandlerne ønsker at skaffe hjem, blot skal de kunne bruges sam
men med de grønne poser, som kommunen udleverer.
Ved husstandens køb af stativet ydes en rabat svarende til prisen på de billige stan
dardløsninger - kr. 60,-.
Den samlede udgift vil i så fald andrage ca. kr. 350.000 idet ca. 5.600 husstande på
regnes at være omfattet.
Det indstilles
• at der fremover udleveres plastposer i et antal af 240 stk. årligt pr. husstand.
• at forslaget til afholdelse af udgift til køkkenstativer godkendes og
at der søges anlægsbevilling på kr. 350.000 til formålet. Anlægsbevillingen kan fi
nansieres over det resterende rådighedsbeløb på kr. 700.000 på konto 00.45.61.3
- 061050 Rød - Grøn affaldsordning.
TU's beslutning:

Sag nr. 218
TU-møde den 28. november 1995
HL/ta

Sag nr. 218

Forslaa til takster for elforsyningen gældende fra 1. januar 1996
J.nr. 13.01.00.029/32

NESA meddeler i skrivelse den 17. november 1995, at SK-Energi's bestyrelse den 16.
november 1995 har vedtaget nye elpriser gældende fra 1. januar 1996.
SK-Energi har hævet elpriserne fra 1. januar 1996 med 1,6 øre/kwh for spidslast, 2,0
øre/kwh for højlast og 2,1 øre/kwh for lavlast.
En gennemsnitlig stigning på 2,0 øre/kwh.
NESA har bestyrelsesmøde den 6. december 1995, hvor elpriserne for 1996 bliver
vedtaget.
Det forventes, at NESA hæver elpriserne med 2,0 øre/kwh.
NESA sænkede elpriserne med 2,7 øre/kwh i 1995 for at fjerne en overdækning. Den
generelle sænkning af elpriserne i 1995 kan fastholdes ved billigere drift, og især at
NESA ikke har nogen gæld på gamle anlæg ( overordnede højspændingsanlæg),
som er idriftsat senest ved udgangen af 1992.
Frederikssund Elforsyning har sammen med de andre kommunale elforsyninger aftale
med NESA, at den gamle gæld på det overordnede højspændingsnet skal afbetales
over 10 år, d.v.s. at gælden er betalt ved udgangen af år 2003.
Den del af transitudgiften, som vedrører fra den gamle gæld udgør for tiden ca. 1,7
øre/kwh, og vil belaste elprisen mindre gennem årene, når renteudgiften på restgæl
den bliver mindre.
Ved vedtagelse af gældsafviklingsplanerne for forsyningsvirksomhederne skal elfor
syningen nedbringe formuen.
Nedbringer elforsyningen formuen med 4 mio kr. i en 5 årig periode, vil elprisen kunne
sænkes med 1,1 øre/kwh, og fastholdes p.g.a. mindre investeringer efter år 2000.
For at fastholde budgettet for elforsyningen for 1996 vil det være nødvendigt at hæve
elprisen med 1,7 øre/kwh for rateforbrugerne, og 2,0 øre/kwh for trippeltarifforbrugerne. Dermed er elprisen ens for de to forbrugergrupper, hvis forbrugermønsteret er
identisk med elforsyningens indkøb.

Sag nr. 218

Sag nr. 218

Det indstilles, at investeringsbidrag til parcelhuse tæt/lav bebyggelse, lejligheder og
erhverv følger standarinvesteringsbidraget, som er godkendt af Elprisudvalget, og at
elpriserne for rateforbrugerne forhøjes med 1,7 øre/kwh og for trippeltarifkundeme
forhøjes med 2,0 øre/kwh eks. afgifter og moms.

Bilag: prisblade

TU's beslutning:
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Sag nr. 219
TU-møde den 28. november 1995
RH/mh

Sag nr 219

Budgetopfølgning
J.nr. 00.01.002/1828
Der forelægges oversigter over drift- og anlægsarbejder pr 30. september 1995 med
bemærkninger.
1.

Kommunale værker - brugerbetalte områder
Drift- og anlægsrapport med bemærkninger om forventede afvigelser.
El-, varme- og vandforsyningen.

2.

Øvrige virksomheder
A.

B.

Drift
a.

Oversigt pr. 30. september 1995 over forventede afvigelser i
forhold til budget 95

b.

Brugerbetalte områder-Spildevand og renovation samt
skattefinancierede områder, sammendrag - alle med tilhørende
underbilag.

Anlæg
c.

Oversigt over forventet forbrug pr. 30. september 1995 i for
hold til budget 95 med bemærkninger

d.

Anlægsrapport over samtlige områder. Brugerbetalte og skat
tebetalte områder er samlet under et.

Bilag: Oversigter og bemærkninger

TU's beslutning:
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Sag nr. 220
TU-møde den 28. november 1995
BH/ap

Fællesarrangement i Teknisk Forvaltning
J.nr. 00.01A14/2015
Det foreslås, at der
Tirsdag den 12. december 1995 kl. 12.00 afholdes
•

rejsegilde på byggepladsen ved Islebjerggård

•

med efterfølgende julereception i Vejvæsenets Kantine

TU's beslutning:

Sag nr. 220

Sag nr. 221
TU-møde den 28. november 1995
BH/ap

Sag nr. 221

Ændring af mødeplan for 1996,
J.nr. 00.01A14/2015
Tidl. sag :

nr. 202 i TU den 31.10.95.

Det foreslås, at mødetidspunkterne i Teknisk Udvalg i 1996 ændres fra kl. 13.00
til kl. 14.00.

TU's beslutning:

Sag nr. 222
TU-møde den 28. november 1995
BH/ap

Sag nr 222

Ændring af mødetidspunkt
J.nr. 00.01A14/2015
På grund af kombineret rejsegilde og julereception den 12. december 1995 kl. 12.00
foreslås det, at ordinært møde i Teknisk Udvalg den 12.12. flyttes til

onsdag den 13. december 1995 kl. 11.00.

TUs beslutning:

Sag nr. 223
TU-møde den 28. november 1995

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 198 til pkt. 208

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sag nr. 223

Sag nr. 224
TU-møde den 28. november 1995

Sag nr. 224

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning.
bemærkninger, forespørgsler m.v.
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Sag nr. 225
TU-møde den 28. november 1995

Sag nr 225
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Sag nr. 226
TU-møde den 28. november 1995
SK/mh

Sag nr. 226

Opførelse af kraftvarmeværk
J.nr. 01.02.P15/2475
Som bekendt vedtog byrådet den 12. september 1995 på grund af en formel fejl, at
annullere lokalplan 65 og udsende et nyt lokalplanforslag identisk med lokalplan nr. 65
i høring.
Det medfører, at forventet byggestart for kraftvarmeværket den 1. oktober 1995 ud
sættes til den 14. december 1995.
Endvidere udsættes forventet aflevering den 31. oktober 1996 til den 23. november
1996.
Økonomi
Forskydningen i byggeperioden medfører nogle meromkostninger til bl.a. prisstig
ninger af øgede vinterforanstaltninger.
Til dækning af disse meromkostninger blev der på et møde med BWSC aftalt et fast
beløb på kr. 1.441.950,00.
Her ud over må der påregnes et ekstrakrav fra Motorleverandøren Wårtsilå på ca kr.
250.000,00.
Endelig afhandling med Wårtsilå sker formentlig 1. december 1995.
Forskydningen i byggeperioden medfører ligeledes en forskydning i betalingsplan, der
blev udarbejdet af forvaltningen den 7. august 1995.
Revideret betalingsplan er fortsat under forhandling med BWSC, men forventes
afklaret den 1. december 1995.
På mødet fremlægges økonomisk oversigt, hvor ovennævnte beløb er indarbejdet.
Kunstnerisk udsmykning
Byrådet har afsat et beløb på kr. 875.000 til udvendig kunstnerisk udsmykning af
akkumulatortanken.
I denne anledning har forvaltningen ansøgt Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfonden
om tilskud.
Begge fonde meddeler, at ansøgningen for nærværende ikke kan imødekommes.

Sag nr. 226

Sag nr. 226

Indsigelse til den nye lokalplan nr. 71
På vegne af ejeren af nabogrunden, Løgismose nr. 2 (den tidligere handelsskole) har
advokatfirmaet Arne Stecker og Partnere med brev af 2. november 1995 gjort indsi
gelse mod lokalplan nr. 71.
I indsigelsen gør advokatfirmaet gældende,
at
lokalplanen fjerner muligheden for at anvende ejendommen til centerformål og
beboelse,
at
der også bør kunne indrettes dagligvarebutik på ejendommen,
at
der ikke er foretaget arealreservation til værket i regionplanen. Advokatfirmaet
mener, at kraftvarmeværket er i strid med regionplanen.
Miljøgodkendelse
Frederiksborg Amt oplyser, at miljøgodkendelsen af kraftvarmeværket påregnes
endeligt vedtget den 12. december 1995. Amtet oplyser, at byggeriet kan påbegyndes
umiddelbart efter denne dato, uagtet klagefristen på 4 uger ikke er udløbet.

Indstilling:
Det indstilles til byrådet at tillægsbevilje kr. 1.691.750 til dækning af meromkostninger i
forbindelse med forskydning af byggeperioden.
De øvrige punkter tages til efterretning.

TU's beslutning:
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