Den 13. november 1986
L .Balle-Svendsen/sj

Frederikssund kommune
Teknisk forvaltning

Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den 19. november kl.9,00
på Islebjerggård.

med følgende
D A G S O R D E N

Sag n r .

Vedtagelse:

Omhandlende:

1986
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Hyrevognsordningen.
J.nr.22.11G01
Der forelægges indkomne ansøgninger til
ledige hyrevognsbevillinger.
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Bilag: Oversigt af 12. november 1986.
To ansøgere er indkaldt til kl.9,30.
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Anlægsbudget.
J.nr.00.01002
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Der forelægges oversigt p r .31.oktober
1986 over igangværende anlægsarbejder.
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Bilag: Oversigt.
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Driftbudget.
J.nr.00.01002
Der forelægges driftoversigt pr 31.
oktober 1986.
Oversigt forventes fremlagt på mødet.
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Sag nr.
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Omhandlende:

Centralrenseanlægget,slambehandling.
J .n r .06.03.04G01
Ved ændring af lov om miljøbeskyttelse
er det bestemt, at der fra 1.januar 1987
skal opkræves kr. 40,00 pr. ton i afgift
til miljøministeriet af alt det affald,
der tilføres en virksomhed, der modtager
affald fra kommunale renovationsordning
er.
Det betyder, at Frederikssund kommune
skal betale afgift af det slam, der pum
pes fra centralrenseanlægget til AFAV.
I 1987 udgør betalingen til AFAV kr.75,pr.m^ slam.
Hertil kommer så afgiften på kr.40,ialt k r .115,- p r .m ^ .
Det påregnes, at der leveres ca 15.ooo nP
slam og kommunens samlede udgift vil i
1987 derfor andrage ca. kr. 1.700.000.
Tolddirektoratet oplyser, at der ikke kan
tages hensyn til vandindholdet i slam.
Det bør derfor overvejes, hvorvidt kom
munen selv bør foretage tørring m.v. af
slammet.
Det indstilles at det pålægges forvalt
ningen at udarbejde skitser og overslag
for etablering af slamafvandingsanlæg
på renseanlægget, eller anden form for
slutdeponering af slam.
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Losseplads, Ørnesten.
J.nr.07.03.02G01
1.

Der forelægges notat af 13.oktober 1986,
fra
vedrørende
anskaffelse af kompaktor til losseplad
sen på Ømesten.
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Bilag: Notat af 13. oktober 1986.

2. Der forelægges notat af 12. november
1986 fra
vedrørende
driftinstruks m.v. og takster for losse
pladsens drift.
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Bilag: Notat af 12. november 1986.
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fra Rambøll & Hannemann er indkaldt til kl. 10,00.
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Sag nr.
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Omhandlende:

Affaldsbehandling, deponeringsbehov for
AFAV I/S, matr.nr.
Bonderup,
Strandvangen nr. 15.
J.nr.01.0lPl7
Formanden for ejendomsudvalget og en
repræsentant for forvaltningen, fik på
et møde den 15.oktober1986 med AFAV I/S^s
bestyrelsesformand og driftleder, udle
veret det vedlagte referat fra VIAK A/S
af 19. september 1986, af møde mellem
repræsentanter fra Hovedstadsrådet,
AFAV I/S og VIAK A/S, på hvilket AFAV's
deponeringsbehov blev drøftet.
Udvalget bedes bemærke sig, at Hoved
stadsrådet er af den opfattelse, at
AFAV I/S's deponeringsbehov skal opgøres
sammen med Frederikssund kommunes, samt
at Frederikssund kommune skal forhandle
fremtidige deponeringspladser også for
AFAV I/S.
AFAV I/S er dog lovet tilladelse til at
deltage i de kommende forhandlinger med
Fredensborg - Humlebæk kommune om losse
pladsen i Toelt.
AFAV I/S har ved vedlagte skrivelse af
10.november 1986 rykket Hovedstadsrådet
for svar på, hvor selskabet efter 1.marts
1987 skal deponere sit affald.
AFAV I/S har ved henvendelse til for
valtningen den 11. november 1986 anmodet
om, at Frederikssund byråd presser Hoved
stadsrådet til at afklare deponeringsbe
hovet snarest.
Indstilling.
Hovedstadsrådet opfordres til snarest at
afklare spørgsmålet om AFAV I/S 's og
Frederikssund kommunes benyttelse af los
sepladsen i Toelt.
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AFAV X/S's bestyrelsesmøder.
J.nr.07.04.01G01

1.

På teknisk udvalgs møde den 17. september
1986 blev under pkt. 151 bl.a. vedtaget
at anmode AFAV om at der på dagsordenen
optages punkt om bestyrelsens varetagelse
af virksomhedens drift og vedligeholdel
se.
Nævnte beslutning er ikke ekspederet, og
sagen ønskes drøftet påny.
Der forelægges referat af bestyrelsesmøde
den 17. oktober 1986 på AFAV I/S.
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Bilag: Referat

