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Dagsorden til møde i miljø- og tek
nikudvalget torsdag den 30. januar
1992, klokken S15 i mødelokale X.

Medlemmer: Jens Brogaard Jensen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
Bent Olsen
F. Theill Hansen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

S
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3.
Efterretningssager.
3 .1 .

Hovedstadsregionens Naturgas I/S
fremsender den 16. december 1991
formandsberetning afgivet på repræsenstantskabsmødet den 1. no
vember 1991 til orientering.
J.nr. TF 13.11.00

3.2.
Hvidovre Entreprenør & Brolægning af
1990 ApS, Jernholmen 48, 2650 Hvid
ovre meddeler i skrivelse den 19.
december 1991, at der er anvendt ca.
600 ton slagger på ejendommen
til etablering
af redskabsplads samt markvej.
Slaggeanalyse vedlagt sagen.
J.nr. TF 07.03.15

3.3.
Miljørådet for Isefjorden fremsender
den 20. december 1991 referat af ek
straordinært møde afholdt den 17.
december 1991 på Holbæk Centralrense
anlæg, Parallelvej 47, 4300 Holbæk.
J.nr. 09.00
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3.4.
Frederiksborg amt fremsendte den 27.
november 1991 prøvetagningsprogram
for badevandsundersøgelser i 1992.
Teknisk forvaltning har den 19. de
cember 1991 i skrivelse til Frede
riksborg amt godkendt prøvetagningsprogrammet samt besvaret et par
spørgsmål i forbindelse med prøvetagningsprogrammet foretaget i 1991.
Korrigeret liste over udtagningsste
der fremsendt den 21. januar 1992.
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J.nr. TF 09.19.01G01
3.5.
Hovedstadsområdets Trafikselskab
fremsender den 9. januar 1992 HT's
budget og investeringsplan 1992 til
orientering.
J.nr. TF 13.05.00002
3.6.
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgel
ser, Charlottenlund Slot, 2920 Char
lottenlund fremder den 9. januar 1992
DFH rapport: UDSÆTNINGSPLAN FOR VAND
LØB I ISEFJORD 1991, DISTRIKT 3,
VANDSYSTEM 27-40a.
J.nr. TF 09.00
3.7.
Vejdirektoratet, Planlægningsrådet
fremsender den 14. januar 1992:
OVERSIGT OVER VEJUDGIFTERNE 1990.
J.nr. TF 05.00
3.8.
Frederiksborg amt, Miljøafdelingen
fremsender den 17. januar 1992:
RAPPORT OM LUFTFORURENING OG FORSU
RING VED HJÆLP AF LAVER I HOVEDSTADS
OMRÅDET I 1986.
J.nr. TF 09.10
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3.9.
Tilsyn på vandværker.
Levnedskontrollen og teknisk forvalt
ning har i perioden september - de
cember 1991 været på tilsyn på vand
værkerne i kommunen.
På baggrund af de af Levnedsmiddel
kontrollen udarbejdede skemaer har
formanden og forvaltningen fremsendt
tilsynsskrivelser til samtlige 20
vandværker.
De fleste vandværker har fået hen
stillinger af forskellig art, f.eks.
teknisk vurdering af anlægget for at
bringe jernindholdet ned eller hen
stilling om at udføre vedligeholdel
ses- og reparationsarbejder.
Et enkelt vandværk har fået påbud om
at bringe værket i tilfredsstillende
stand.
Et par vandværker er kommet gennem
tilsynet uden bemærkninger.
J.nr. TF 13.02.02K08
3.10.
Teknisk forvaltning har den 20. ja
nuar 1992 meddelt NESA A/S tilladelse
til nedlægning af kabel i Nordvejen
og Birkebækvej på diverse vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01

3.11.
Miljøstyrelsen, Tilsyns- og lovkon
toret fremsender den 21. januar 1992
publikationen "Miljøtilsyn 1990".
J.nr. TF 09.01.00
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3.12.
Embedslægeinstitutionen, Frederiks
borg amt anbefaler i skrivelse af 22. føjfiÅ/mu J, /f A L <j . / L /ß&ß/
januar 1992, at der rettes øget op
mærksomhed mod de vandboringer i
kommunen, der er placeret under 50 m
fra en kloakledning, idet der hen
vises til den aktuelle sag med svær
forurening af Uggeløse vandværks ene
boring.
J.nr. 13.02.02
3.13.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks
sund fremsender den 23. januar 1992
kopi af skrivelse til Hotel Skulde
lev kro, hvori der efter besigtigel
se den 10. januar 1992 meddeles god
kendelse af restaurationen ved ejer
skifte på en række vilkår, der skal
være opfyldt inden genåbningen.
J.nr. TF 09.12.02
3.14.
Sundhedsministeriet fremsender be
kendtgørelse nr. 742 af 8. november
1991 om gebyrer for autorisation,
godkendelse, tilsyn og kontrol m.m.
af levnedsmiddelvirksomheder.
På møde den 18. december 1991 i Lev
nedsmiddelkontrollen blev det beslut
tet at tiltræde Levnedsmiddelkontrol
lens forslag om procedure for admini
stration af den indførte brugerbeta
ling.
Levnedsmiddelkontrollen udfærdiger
regninger og Frederikssund kommune
modtager gebyrerne og afregner kvar
talsvis til kommunerne.
J.nr. TF 09.12.00
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/ 3-15I forbindelse med udbud af kørslen
med dagrenovation i 1991 blev det be
sluttet at overgå til plastsække
fremstillet af genbrugsplast, idet
disse var billigere og lettere og
dermed billigere at få brændt.
Siden indførelsen har der været prob
lemer omkring holdbarhed og udform
ning, der nu er løst i et samarbejde
mellem vognmand og leverandør.
I brev af 16. okt. 1991 har SID påpe
get en række problemer ved plastsæk
ke, der er opstået andre steder.
I konsekvens heraf er det ved kon
traktudformningen aftalt, at der igen
kan skiftes til papirsække, hvis
erfaringerne gør dette nødvendigt.
Senest er problemerne drøftet på møde
mellem SID, vognmanden og teknisk
forvaltning den 20. januar 1992.
Anvendelsen fortsætter indtil udløb
af kontrakten efter 1 års forløb,
idet der ikke endnu er erfaringer fra
sommerbrug med de sække der anvendes
i Skibby kommune.
J.nr. TF 81.11.00G01/07.01.00029
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3.19.

J

Helårsbeboelse af ejendommen_______
matr. nr. 23-f Ferslev
bv. Ferslev
J.nr. TF 01.07.04G01
Afslag på ansøgning om helårsbeboel
se.
Ejendomsudvalget vedtog på møde den
19. december 1991, at det skulle und
ersøges, om sagen kan rejses påny.
En sag kan rejses igen af ansøgeren,
hvis der foreligger nye relevante op
lysninger i sagen.
3.20.
Overførselssag
J.nr. TF 28-3-1-70
Landinspektør
har frem
sendt overførselssag for matr. nre.
11-r og 11-c Skibby by, Skibby.
Der overføres 1739 m2 fra 11-r til
11-c.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet sagen.
3.21.
Dådvrvei, Andelsboliger
J.nr. 03.03.00052
Bygge & boligstyrelsen har den 27.
december 1991 meddelt forhåndstil
sagn om ydelsesstøtte og reservation
på kvoten for andelsboligbyggeri til
ialt 16 andelsboliger, fordelt på 2
etaper a' 8 boliger.
I den anledning har Danske Funktio
nærers boligselskab i brev af 12.
december 1991 rettet henvendelse til
kommunen angående projektets økonomi
jfr. særskilt sag herom.
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5.
Valg af årets Miliøkommune 1992
J.nr. TF 09.00G01
Afgøres af udvalget
Danfoss A/S, Jegstrupvej 3, 8361
Hasselager meddeler i skrivelse af
13. januar 1992, at det nu er tid til
at udvælge "Året Miljøkommune 1992".
Prisen blev tidligere tildelt Silke
borg kommune i 1989, Odense kommune i
1990 og Videbæk kommune i 1991.
Udnævnelsen vil blive foretaget af en
uvildig kompetent komite.
Hvis Skibby kommune vil komme i betragning skal der indsendes vedlagte
indstillingsskema senest den 21.
februar 1992.
Sagen forelægges til udvalgets drøf
telse.
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6.
"Ren daa11 1992.
J.nr. TF 09.00
Afgøres af udvalget
Friluftsrådet fremsender materialer
vedr. "Ren dag" og "Blå flag" kam
pagnerne .
"Ren dag" har tidligere været af
holdt landsdækkende på grundlovsdag
den 5. juni.
Da en række kommuner af forskellige
årsager har valgt andre dage er det
foreslået, at kommunen selv fastsæt
ter dagen efter eget valg.
Skibby kommune har ikke tidligere
deltaget i "Ren dag", idet strand
rensningen ved spejdernes foranstalt
ning traditionelt har fundet sted i
sidste halvdel af april inden
græsvæksten på strandarealer tager
fart.
Kommunen har bistået med at køre det
indsamlede på lossepladsen.
I 1991 blev strandrensningen af for
skellige grunde ikke gennemført.
Sagen forelægges til udvalgets
drøftelse.
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7.
i /s Skuldelev vandværk godkendelse af
forhøjelse af tilslutningsafgift samt
vandafgift for 1992
J.nr. TF 13.02.00029
Afgøres af udvalget
I/S Skuldelev vandværk har i skrivel
se af 14. januar 1992 ansøgt om til
ladelse til at forhøje tilslutnings
afgiften fra kr. 6.000 til kr. 7.000
+ moms samt forhøjelse af vandafgif
ten med 40 %, d.v.s. hovedparten af
afgifterne fra kr. 285.60 til kr.
400.00 + moms.
Forvaltningens indstilling.
Den ansøgte forhøjelse godkendes.

30. januar 1992

Formandens
initialer

Blad nr.

Dag og år

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

8.

vedr. kontrol med drikkevand på
ejendomme i Rggerupområdet.
Journal nr. TF 13.02.00G01
Sagen afgøres af udvalget.
Teknisk udvalg vedtog på møde den
1. februar 1990, at ejendommene Oldvejen
samt Nakke
damsvej
skulle påbydes at få ana
lyseret drikkevandet hvert andet år.
Samtlige ejendomme fik udtaget vand
prøver den 4. december 1989 og ingen
af analyseresultaterne gav anledning
til påtale. Phospher- indholdet er
generelt lidt forhøjet, men oversti
ger ikke højst tilladelige værdi.
Miljøstyrelsen har efterfølgende i
1990 udsendt en vejledning, hvori det
anbefales at ikke-almene vandforsy
ningsanlæg undersøges hvert 5. år.
På baggrund heraf bedes udvalget overveje, om tidligere beslutning skal
ændres.
Forvaltningens indstilling.
Tidligere afgørelse ændres, således
at ejendommenes vandforsyningsanlæg
kontrolleres hvert 5. år, som anbefa
let af Miljøstyrelsen.
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Kloakbidrag for fælleshuse og lignen
de bygninger.
J.nr. 06.01.00G01
Afgøres af byrådet
Busk Byggeadministration A/S ansøger
i forbindelse med regnskabsaflæggelse
for opførelsen af bebyggelsen i Nord
mandshusene om fritagelse for beta
ling af kloakbidrag for bebyggelsens
fælleshus.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Udvalget anbefaler byrådet, at den
hidtidige praksis, hvorefter der
opkræves kloakbidrag fastholdes for
bygninger, der ifølge byggelovens
paragraf 10 A kunne udstykkes i frem
tiden.
Som følge heraf opretholdes kravet om
Betaling for fælleshuset i Nordmands
husene.
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10.

Kloakanlæg 1992
J.nr. TF 06.01.00G01
Afgøres af udvalget
I mødet den 24. oktober 1991 beslut
tede teknisk udvalg at lade udarbejde
prioriteringsrækkefølge og tidsplan
samt at overlade til forvaltningen at
vælge rådgivere til projektering og
tilsyn med opgaverne i 1992.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Udvalget godkender den i indstil
lingsbilaget angivne rækkefølge og
det foreslåede valg af rådgivere.
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Maalehøicrård losseplads, kloakering
j.nr. TF 07.03
Afgøres af byrådet
På byrådets møde den 15. maj 1991
blev der givet anlægsbevilling til
kloakering af lossepladsen baseret på
et overslag fra Jægerspris kommune på
ialt kr. 240.000 excl. moms.
Efter afholdt licitation/underhåndsbud opgør Jægerspris kommune nu ud
giften til ca. kr. 475.000 excl.
moms.
I den forbindelse søges følgende til
lægsbevilling til anlægsbevilling:
Anlægsbevilling af 15/5 91
kr. 240.000
Tillægsbevilling til
anlægsbevilling
11
235.000
ialt kr. 475.000
Anlægsudgiften på kr. 475.000 vil
indgå i den samlede retablerings
udgift for lossepladsen, herunder i
en revideret beregning af Bramsnæs
kommunes udtrædelsesvederlag.
Hvis Bramsnæs kommune vælger at blive
i samarbejdet vil der blive følgende
fordeling af anlægsudgiften:
Jægerspris km. 45,426 % kr. 215.800
Bramsnæs km.
31,736 % "
150.800
Skibby kommune 22,838 % "
108.400
Skibby kommunes bidrag til kloake
ringsudgiften vil under de anførte
forudsætninger stige med kr. 27.000
fra oprindelig kr. 82.000 til kr.
109.000.
Forvaltningens indstilling
Det indstilles, at der ydes tillægs
bevilling på kr. 235.000 financieret
af indtægter fra Jægerspris og Brams
næs kommune på kr. 208.000 og af
kassebeholdningen kr. 27.000.
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12.
indsamling af genbrugsmaterialer,
kontrakt
J.nr. TF 07.01.05022
Afgøres af byrådet
I henhold til beslutning ved licita
tion over kørsel med dagrenovation og
genbrugsmaterialer blev overdragelse
til vognmand af kørsel med genbrugs
materialer udskudt.
Der har i den anledning været afholdt
møde med SID, vognmand
og
forvaltningen den 20. januar 1992.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
a) Der arbejdes videre med at indgå
kontrakt med en vognmand på grund
lag af de på mødet fremkomne op
lysninger.
b) Opmåling søges gennemført snarest.
c) Byrådet retter henvendelse til KL
om at formidle en kontakt mellem
SID, vognmændenes organisation
(VA) og kommunerne (KL) med hen
blik på at få en aftale i stand
senest ved overenskomstfornyelse
marts 1993.
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13.
Design af gade- og veiinventar.
Indretning af rasteplads ved Malle
krogen
J.nr. TF 05.05.00G01
Afgøres af udvalget
Der fremlægges skitse til indretning
af rasteplads ved Møllekrogen udar
bejdet af designeren
Ma^jÅién
for beskæftigelsessekretariatet.
Forslaget er behandlet i beskæftigel/tt
a/
sesudvaIget, pkt. 653.
Beslutning: forslaget anbefales.
(Af&vwÅ?? /'/ ø m / m é .
Prototype på borde og bænke fremstil
les af jobværkstedet.
Rastepladsen oversendes til teknisk
udvalg, idet det samtidig undersøges,
hvorvidt der er andre steder i kommumen, hvor ophold for turister og
fastboende kan fremmes.
Efterfølgende har forvaltningen haft
møde med
om et evt.
samarbejde om at udvikle et gadein
ventar, der kan produceres lokalt af
jobværkstedet og anvendes konsekvent
til rastepladser, trafikdæmpende for
anstaltninger, læskure o.s.v.
Honorering kunne ske enten som et
fast vederlag, hvorefter kommunen har
ophavsret til tegningerne eller der
kan aftales et gebyr pr. produceret
enhed eller en kombination af disse.

T

Forvaltningens indstilling
Der optages forhandling med designe
ren om at udvikle et gadeinventar.
Prototypen på borde og bænke afprøves
på pladsen ved Møllekrogen.
Pladsen ombygges ikke nu p.g.a. mang
lende ressourcer.
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14.
Taxibevillinq nr. 16-6.
J.nr. TF 22.11G01
Afgøres af udvalget
Indehaveren af ovennævnte bevilling,
meddeler i skrivelse af 20. ja
nuar 1992, at han på grund af alder
og helbred standser med at køre taxi
pr. 1. februar 1992.
Forvaltningens indstilling
Den ledige hyrevognsbevilling opslås
ledig ved annoncering i henhold til
"Bekendtgørelse om hyrekørsel", § 1.

(Sagen blev annulleret umiddelbart
efter mødets afholdelse.)
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15.
Taxibevilling nr. 16-2
J.nr. TF 22.11G01
Afgøres af udvalget
Venslev Taxi og
Minibusser
ansøger i skrivelse af 20. januar
1992 ifølge hyrevognslov 1978 06
08 nr. 296, kap. 5, stk. 3 om til
ladelse til at omregistrere frikørt
Taxi 16-2 til taxi samt privatbefor
dring.
Forvaltningens indstilling
Udvalget meddeler tilladelse til det
ansøgte.
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17.
y

Dispensation til opførelse af 10
boliger ved Nordmandsmosen
J.nr. TF 89-1991
Afgøres af miljø- og teknikudvalget
Der er fremsendt ansøgning om tilla
delse til at opføre 5 selvstændige
boliger som rækkehuse og 5 integrere
de boliger indenfor lokalplanområde
nr. 61, "Boligområde ved Nordmandsmo
sen".
Pr. 1. april 1991 trådte en ny be
stemmelse i byggeloven ikraft:
§ 10A: "Når der opføres mere end ét
enfamilieshus på en ejendom,
skal bebyggelsen opføres og
anbringes således, at hver bo
ligenhed med tilhørende grund
areal kan udstykkes til en
selvstændig ejendom med lovlig
vejadgang".
Den ansøgte bebyggelse kræver dispen
sation fra denne bestemmelse, idet
bebyggelsen ikke kan overholde de
bygningsregulerende bestemmelser i
byggelovens § 6A, § 6B, § 8 og § 9
(min. grundareal, bebyggelsesprocen
ter, skelafstande og skrå højdegrænseplaner), som er forudsætningen for
eventuel udstykning til selvstændige
ejendomme.
Bestemmelsen i § 10A gælder også for
bebyggelse, som er omfattet af en ek
sisterende lokalplan eller bygnings
vedtægt .
Den ansøgte bebyggelse følger lokal
planen, hvad angår de 5 rækkehuse. De
5 integrerede boliger overskrider det
i lokalplanen fastsatte byggefelt.
Ansøgningen er sendt til høring til
naboer og til beboere og ejere inden
for lokalplanområdet.
Eventuelle indsigelser vil foreligge
på mødet.
Planskitse vedlagt.
fortsættes
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fortsat
Forvaltningens indstilling
Der meddeles dispensation fra bygge
lovens § 6A, § 6B, § 8 og § 9, samt
fra § 10A til at opføre bebyggelsen
som ansøgt. Der meddeles endvidere
dispensation fra lokalplanen til at
overskride byggefeltet for de 5 inte
grerede boliger.
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Ansøgning om zonelovstilladelse til
oprettelse af ny helårseiendom.
matr.nr. 30-c Skuldelev bv, Skuldelev
J.nr. TF 01.03.03G02
Afgøres i Frederiksborg Amtsråd
For ejerne af ejendommen matr.nre.
16-c, 22-c, 24-c og 30-c Skuldelev
by, Skuldelev ansøges om tilladelse
til frastykning af lodden matr.nr.
30-c til opførelse af helårsbolig.
Ejendommen er beliggende i landzone,
og Amtsrådet er zonelovsmyndighed.
Ansøgningen er i strid med intensio
nerne i zonelovgivningen, som nu ad
ministreres efter Planlægningslovens
kap.7.
Desuden er ejendommen placeret uden
for de områder, der i henhold til
kommuneplanlægningen er udlagt til
boligformål.
Kortbilag vedlagt.
Forvaltningens indstillingen
Fremsendes til Frederiksborg Amt uden
anbefaling.
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19.
Zonetilladelse til opførelse af
planlaqerbvqninq
J.nr. TF 6-1992
Afgøres af miljø- og teknikudvalget
Ejeren af ejendommen
matr. nr. 10-a Venslev by, Venslev,
har d. 8. januar 1992 ansøgt om til
ladelse til, i forbindelse med en ek
sisterende lagerbygning, at opføre
en planlagerbygning på 1500 m .
Ifølge Lov om planlægning, § 35, stk.
1, må der ikke uden tilladelse fra
landzonemyndigheden opføres ny bebyg
gelse i landzone.
Kommunalbestyrelsen er landzonemyndighed.
Ejendommen er i lokalplan nr. 59 ud
lagt til erhvervsformål, og den an
søgte bebyggelse holder sig indenfor
det i lokalplanen angivne byggefelt.
Forvaltningens indstilling
Der meddeles zonetilladelse til den
ansøgte bebyggelse.
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Zonelovstilladelse til opførelse af
nv beboelsesbygning
J.nr. TF 3-1992
Afgøres af Frederiksborg amt.
Ved skrivelse af 2. januar 1992 er
ansøgt om byggetilladelse til opfø
relse af en ny beboelsesbygning på
ej endommen
matr. nr.
44-a m.fl. Skibby by, Skibby.
Ifølge Lov om planlægning, § 35, stk.
1, må der ikke uden tilladelse fra
landzonemyndigheden opføres ny bebygbebyggelse i landzone.
Frederiksborg amt er landzonemyndig- '
hed.
Ejendommens grundareal er på 98.341
m2.
Den bestående beboelsesbygning, som
skal nedrives, har et bebygget areal
på 120 m2.
Dr iftbygn ingen er på 280 m2.
Den nye beboelsesbygning har et eta
geareal i stueplan på 134 m2 og et e
tageareal på 1. sal på 87 m2.
Bygningen ønskes opført af facadesten
til vandskuring og med tagbelægning
af brune eternitbølgeplader.
Nybygningen tænkes placeret samme
sted som det bestående hus, ca. 6,0 m
fra staldlængen.
Der er ikke animalsk produktion på
ejendommen.
Ansøgning og facadetegning vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Ansøgningen fremsendes til amtet med
anbefaling af, at der medeles zone
lovstilladelse til det ansøgte bygge
ri .
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Zonelovstilladelse til opførelse af
beboelsesbygning
J.nr. TF 1-1992
Afgøres af Frederiksborg amt.
En søn af ejeren af
Vejleby, matr. nr. 24-c og 31-c Vej
leby by, og matr. nr. 6-h Ferslev by,
har ved skrivelse af 30. december
1991 ansøgt om principiel tilladelse
til at opføre en beboelsesbygning og
en garage på landbrugsejendommen i
tilknytning til en bestående drift
bygning .
Ejendommens grundareal er på 39.924
m .
Det bestående driftbygning er på 380
m .
Den ansøgte bebyggelse omfatter en
beboelsesbygning på 150 m2 og en ga
ragebygning på 106 m2. Bygningerne
ønskes opført i røde facadesten og
med røde tagsten.
Jordbrugsdirektoratet har ved skri
velse af 15. december 1989 meddelt
tilladelse til, at der, desuagtet en
bestemmelse i en tinglyst deklarati
on, kan opføres en beboelse på ejen
dommen. Jordbrugsdirektoratet anfører
endvidere, at beboelsen skal placeres
efter aftale med zonemyndigheden
(Frederiksborg amt).
Ansøgning og dispositionsforslag ved
lagt.
Forvaltningens indstilling
Ansøgningen fremsendes til amtet med
anbefaling af, at der medeles zone
lovstilladelse til det ansøgte bygge
ri.
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23.
Lokalhistorisk arkiv på fritidscen
tret
J.nr. TF 82.00/KF 19.02
Afgøres af byrådet
Økonomiudvalget besluttede den 11/121991 at lokalhistorisk arkiv skal e
tableres i eksisterende omklædnings
rum på fritidscentret.
Efter økonomiudvalgets behandling af
sagen er der dukket nye ideer frem,
som er bygningsmæssigt mere omfatten
de end oprindeligt planlagt.
Det nye består i, at lokalhistorisk
arkiv udvides med ca. 19 m2 mod gym
nastiksalen, samt at trappen fra ek
sisterende omklædningsrum til gymna
stiksalen fjernes, hvorpå en ny trap
pe føres fra gymnastiksalen til kæl
deren . Man opnår ved denne løsning,
at der er direkte adgang fra gymna
stiksal til bade- og omklædningsrum i
kælderen, samt at man kan etablere
garderobeforhold i kælderen med di
rekte adgang til salen.
Projektet har været sendt til udta
lelse hos centrets brugere.
Anlægsudgifterne for den oprindelige
etablering af lokalhistorisk arkiv i
omk1ædningsrummet var kr. 129.000,- .
Merpris for det nye forslag er kr.
52.000,-, ialt kr. 181.000,-.
Anlægsudgifter for modernisering af
kontor- og personalefaciliteter på
biblioteket kr. 135.000,-. Pris ialt
kr. 316.000,-. Beløb er excl. moms.
Sagen behandles af kulturelt udvalg
d. 27. januar 1992. Dette udvalgs
indstilling vil foreligge på mødet.
Skitser og ændringsforslag, samt kopi
af udtalelser vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Det indstilles at gennemføre projek
tet for kr. 316.000,- kr.
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\J Andelsboliger
Pådvrvei.

i Hiortehaven,

Ansøgning om nedsættelse af tilslut
ningsbidrag og ændring af ve~iprojekt.
J.nr. TF 03.03.01052
Afgøres af byrådet
Danske Funktionærers Boligselskab
ansøger i brev af 12. december 1991
om:
1. Nedsættelse af kloakbidraget med
400.000 kr.
2. Ændring af vejprojekt for Dådyrvej
med henblik på besparelser på ca.
800.000 kr. samt etapedeling af
færdiggørelsen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling«
1. Udvalget anbefaler byrådet, at der
ikke meddeles nedsættelse af kloakbi
draget for bebyggelsen udover hvad
der følger af betalingsvedtægtens
bestemmelser.
2. Udvalget kan godkende følgende
ændringer i det tidligere godkendte
proj ekt:
a) Brolagt begrænsning af vejkanter
på stamvej erstattes af kantsten.
b) Fortovet erstattes i vejens nord
side af græsrabat.
c) Kant med græsrabat på boligveje i
brosten erstattes af kantsten for
udsat grundejerforeningen accepte
rer dette.
d) Færdiggørelsen etapedeles således,
at stikvejene færdiggøres i for
bindelse med opførelse af de før
ste 16 huse, mens stamvejen fær
diggøres i forbindelse med opfø
relse af de sidste 16 boliger.
Boligselskabet står for driften af
stamvejen indtil overdragelse som
offentlig vej sker efter færdig
gørelsen.
Der stilles bankgaranti for fær
diggørelsen jfr. deklaration.
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25.
Byfornyelse og boligforbedring
J.nr. TF 01.11.00
Afgøres af byrådet
Byfornyelsesselskabet Danmark sender
den 18. december 1991 notat om bolig
forbedring af ejendommene
Notatet konkluderer, at der alene vil
være mulighed for at gennemføre fri
arealforbedringer i området incl.
rydning af baghuset på
Indstillingsbilag vedlagt
Forvaltningens indstilling
Udvalget anbefaler byrådet, at der
arbejdes videre med friarealforbed
ring med udarbejdelse af forslag,
fremlæggelse og beslutning om gen
nemførelse.
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26.
Godkendelse af SKEMA-3, Nordmandshusene.__________________
J.nr. TF 03.02.14.055
Afgøres af byrådet.
Busk Byggeadministration A/S har, for
Boligselskabet af 1939, afdeling 19,
Nordmandshusene, fremsendt SKEMA-3
med ansøgning om godkendelse for de
15 almennyttige boliger og fælleshus.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling:
SKEMA-3 fremsendes til godkendelse i
byrådet. Sker der en ændring af klo
akbidraget til fælleshuset skal der,
inden forlæggeisen for byrådet, frem
sendes rettet SKEMA-3. De af revisio
nen anførte bemærkninger tages til
efterretning.

27.
Eventuelt.
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