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Sag nr. 20
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Sag nr. 20

Æblehaven
Optagelse som offentlig ve i
J.nr. 05.01.G01
I forbindelse med anlæg af pumpestation for spildevandsafledning for
Sigerslevvester er vejadgangen til pumpestationen ad Æblehaven, som er
privat fællesvej.
Da den væsentligste del af den fremtidige vedligeholdelse vil blive på
lagt pumpestationen, er foreslået, at vejen optages som offentlig vej,
hvilket er stillet grundejerne i udsigt.
Det indstilles, at forslaget tiltrædes og fremsendes til byrådets god
kendelse .
T U ’s beslutning:

Sag nr. 21
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Sag nr. 21

Stibro ved Jenriksbakke
Stitilslutninger
J.nr. 05.01.20.G01/1484
For afklaring af stitilslutninger til stibroen over hovedlandevejen blev
afholdt møde med repræsentanter fra Rosenvænget, og principper for sti
tilslutninger blev aftalt.
Efter opstilling af broen i december 1992 blev konstateret mere trafik
på broen og i Rosenvængets område, end det var forventet, og der blev
derfor den 20. januar 1993 fremsendt et supplement til nævnte aftale.
Der blev afholdt nyt møde den 9. februar 1993, og der vil på udvalgsmø
det blive orienteret om resultat af dette møde.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 22
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Sag nr. 22

Strandi arken
Anlæ af toilet
J.nr. 04.01.G01
Der har tidligere været ønske om at etablere toilet på areal ved strand
parken.
I forvaltningens budgetforslag for 1993 var foreslået et beløb afsat til
dette formål.
Under udvalgets behandling af budgettet er beløbet udtaget af budgettet,
og dette er godkendt efterfølgende.
Det foreslås drøftet, hvorvidt der er økonomisk mulighed for udvalget at
imødekomme behovet for nævnte toilet, og forvaltningen vil på mødet re
degøre nærmere herfor.
TU*s beslutning:

Sag nr. 23
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Sag nr. 23

Tværstræde - s dli e del
Navneændring
J.nr. 05.01.G01
I fortsættelse af de foretagne og planlagte ændringer af Tværstrædes
sydlige del, mellem Ny Østergade og Kirkegade, er foreslået, at det hid
tidige vejnavn Tværstræde ændres, således at forveksling med Tværstrædes
nordlige del undgås.
Det foreslås, at adgangsvej fra Ny Østergade til p-plads, og torvet samt
p-pladsen benævnes Mønten, at stiadgang fra p-plads til Jernbanegade
benævnes Møntporten, og at vejadgang fra Kirkegade til torvet benævnes
Møntstræde.
Da p-pladsen og stien er beliggende på Unibanks ejendom, er forslaget
forelagt Unibank, som med brev af 26. januar 1993 tiltræder dette.
Ændringen medfører ingen adresseændring.
Det indstilles, at forslaget tiltrædes og fremsendes til byrådets god
kendelse .

Sag nr. 24

Sag nr. 24
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh
Renseanlæ et - fosforflernelse
Detail;ro ¡ekt og licitationsresultat
J.nr. 06.15.G01/1651

På teknisk udvalgs møde den 28. januar 1992 blev godkendt skitseprojekt
og overslag for gennemførelse af anlægsarbejder for anlæggets fortsatte
fjernelse af fosfor. Der blev henvist til forvaltningens notat af 23.
januar 1992.
Udvalget besluttede,
at
godkende skitseprojekt og overslag principielt,
at
når tilsagn fra EF om tilskud forelå at fastlægge udgiftsfor
deling og betalingsvilkår,
at
kommunens andel af udgiften skulle afholdes som driftsudgift i
1992 og 1993.
Den samlede anlægsudgift blev oplyst til kr. 1,840.000 fordelt med 10%
til J. Kriiger, 301 til EF og 601 til Frederikssund kommune, eller kr.
1.104.000.
I overslaget på kr. 1.840.000 er fejlagtigt ikke medtaget bygningsudgif
ter for forafvander, og efter indhentede pristilbud er overslaget uænd
ret, men skal tillægges kr. 400.000 til bygningsudgifter, til ialt kr.
2.240.000.
Kommunens andel andrager herefter kr.
anlægsudgiften.

1.344.000,

svarende til

60% af

Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning, og at beslutning
fra den 28. januar 1992 fastholdes.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 25
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh
Re n skaber for afsluttende anlæ.sarbe'der ved fiernvarmeforsvnin,en
J.nr. 13.03.00.G08/52
Der forelægges anlægsregnskaber således:
01.22.03.3.055

Etablering ny 8 mw fjernvarmekedel (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.062

20.000,00
o.oo
20.000,00

k r . 2.586.400,00
k r . 3.003.910.00
kr.
417.510,00

kr.
kr.
kr.

700.000,00
838.172,00
138.172,00

Ændring af gasrørledning (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.082

kr.
kr.
kr.

Etablering af stikledning Jernbanegade

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.079

175.680,00
189.459.00
13.779,00

Renovering af forsyningsledninger

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.073

kr.
kr.
kr.

2.etape af automatisering (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

01.22.03.3.072

96.000,00
100.000,00
4.000,00

Ledningsregistrering

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.067

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

130.000,00
132.094.00
2.094,00

kr.
kr.
kr.

200.000,00
194.197,00
5.803,00

Hydraulisk udstyr

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

Sag nr. 25

Sag nr. 25

01.22.03.3.085

Etablerede stikledninger

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.03.3.087

kr.
kr.
kr.

610.000,00
615.465.00
5.465,00

Etablerede stikledninger (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter

kr.
kr.
kr.

110.000,00
110.000,00
0,00

01.22.03.3.067 mindreforbrug på kr. 20.000.
Anlægsudgiften er konteret på driftskontiene.
01.22.03.3.072 merforbrug på kr. 417.510.
Overskridelse af anlægsbevillingen skyldes at entreprisegrænsen blev
udvidet på grund af, at tilslutningsstederne på de eksisterende fjern
varmeledninger var påbegyndt tæring.
Akut renovering af Violve i, stikledning til Nørresvinget og etablering
af 2 stk. stikledninger på Frederiksværkvej på grund af fortovsrenove
ring.
01.22.03.3.073 merforbrug på kr. 138,172.
Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes at entreprisegrænsen er ud
videt med forsyning af Bakkestræde 1, omlægning af fjernvarmeledning på
grund af pumpebrønd til springvand samt midlertidig afbrydelse af fjern
varmestikledninger på grund af kloakarbejde.
01.22.03.3.071

Tilslutningsafgifter
kr.
kr.
kr.

234.240,00
281.101,00
46.861,00

Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Merudgift

kr.
kr.
kr.

581.020,00
25.803,00
555.217,00

Den samlede merindtægt

kr.

46.861,00

Samlet anlægsbevilling
Samlede indtægter
Merindtægt

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes, og at mer- mindreudgiften samt
merindtægten reguleres over uforbrugte rådighedsbeløb på kr.
1.870.000, og det overskydende beløb tilfalder kassebeholdnin
gen.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 26
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 26

Re nskaber for afsluttende anlæ:sarbe'der ved vandforsyningen
J.nr. 13.03.00.GOS/52
Der forelægges anlægsregnskaber således:
01.22.04.3.057

Etablering stik i Jernbanegade

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

01.22.04.3.081

585.600,00
583.977,00
1.623,00

kr.
kr.
kr.

155.000,00
153.956,00
1.044,00

kr.
kr.
kr.

175.680,00
189.376.00
13.696,00

Ledningsregistrering

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.04.3.079

kr.
kr.
kr.

Renovering stik i A.C .Hansensvej

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

01.22.04.3.091

685.000,00
536.000,00
149.000,00

Etablering vandforsyning

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

01.22.04.3.082

kr.
kr.
kr.

Tilslutningsafgifter

Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Mindre ind tæg t

k r . 1.411.300,00
kr.
270.942,00
k r . 1.140.358,00

Den samlede merudgift
Dem samlede mindreudgift
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

Den samlede mindreindtægt

kr. 1.140.358,00

13.696,00
151.667,00
137.971,00

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes, og mer- og mindreudgiften samt
mindreindtægten reguleres over uforbrugte rådighedsbeløb på
kr. 92.080, og restbeløbet på kr. 910.207 reguleres over kas
sebeholdningen ,
at
uforbrugte rådighedsbeløb på konto 01.22.04.3.099 Forsynings
anlæg på kr. 995.520 overflyttes til 1993.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 27
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 27

Etablering af et fælleskommunalt eks;ortselskab Danish Water Su::1 Ltd.
J.nr. 13.02.00.GO0/147
Dansk vandteknisk Forening henvender sig til foreningens medlemmer med
tilbud om deltagelse i etablering af et fælleskommunalt eksportselskab Danish Water Supply.
Selskabet skal eksportere dansk vandforsyningsekspertise, specielt inden
for områderne; Uddannelse, træning, drif og vedligeholdelse.
Ønsker Frederikssund kommune at være med i opstarten af eksportselska
bet, skal der indbetales kr. 40.000.
Indstillingt Henstilles.
Bilag; 5 stk. bilag.
TU*s beslutning:

Sag nr. 28
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 28

Elfors nin en - Renoverin af transformerstationer
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.03.005/144
Transformerstation 46 udvides med højspændings- og lavspænmdingstavle.
Koblingsstation 43 nedlægges, og højspændingskablerne føres ind i trans
formerstationen 22, samt etablering af ny højspændingstavle.
Udvidelse af lavspændingstavlerne for st. 7, 32, 35, 54, 59.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993, konto 01.22.02.3.003 Transformerstationer og konto 01.22.02.3.051
Renovering af højspænding, hvor der er afsat rådighedsbeløb på henholds
vis kr. 125.000 og kr. 285.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for renovering af transforstationerne udgør kr. 410.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing p kr. 410.000.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 29
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 29

Elforsyningen - Omlægning af lavspændingsforsyning på Lundeve i
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.01.07.005/145
Nedlægning af luftledninger til jordkabelnet på Lundevej.
Kabelarbejdet er udført i samarbejde med, at KTAS skulle etablere lysle
derkabel hvor kabeltraceen gik gennem Lundevej.
Det resterende arbejde for at demontere luftledningerne er at få etable
ret kabelskabe og tilsluttet stikledningerne til det nye elnet.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.02.3.066 Omlægning af lavspænding, hvor der er afsat
rådighedsbeløb på kr. 565.000.
Der er tidligere bevilget kr. 0.
Prisoverslaget

for

omlægning

af

lavspændingen

på

Lundevej

udgør

kr.

210 . 000 .
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 355.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 210.000.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 30
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 30

Regnskaber for afsluttende anlægsarbejder ved elforsyningen
J.nr. 13.03.00.G08/52
Der forelægges anlægsregnskab således:
01.22.02.3.052

Udvidelse af højspænding.

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.02.3.056

kr.
kr.
kr.

96.000,00
152.265,00
56.265,00

kr.
kr.
kr.

175.680,00
189.459.00
13.779,00

Transformer busholdeplads (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.02.3.080

k r . 1.241.470,00
k r . 1.110.604.00
kr.
130.866,00

Ledningsregistrering

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.02.3.079

258.640,00
260.402,00
1.762,00

Lavspænding Marbæk (91)

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.02.3.072

kr.
kr.
kr.

Anskaffelse af lift

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreforbrug

01.22.02.3.059

465.550,00
484.830.00
19.280,00

Renovering transformerstation

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

01.22.02.3.057

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

300.000,00
322.945,00
22.945,00

Renovering høj-lav Jernbanegade

Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merforbrug

735.360,00
kr.
kr. 1.053.131.00
317.771,00
kr.

Sag nr. 30

Sag nr. 30

01.22.02.3.059 merforbrug på kr. 56.265.
Anlægsbevillingen har oprindelig været på kr. 650.000 i 1991, og anlægs
arbejdet nåede ikke at blive færdigt, og restbeløbet blev overflyttet
til 1992.
01.22.02.3.080 merforbrug på kr. 317.771.
Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes at udgifterne til etablering
af gadelys skulle være konteret på en driftskonto, som er oprettet til
dette formål.
01.22.02.3.060

Tilslutningsafgifter

Samlet anlægsbevilling
Samlet indtægt
Mindre indtægt

kr.
kr.
kr.

847.870,00
606.500 00
241.370,00

Mindreindtægten skyldes, at det forventede byggeri på skibsværftet blev
udsat.
Den samlede merudgift
Den samlede mindreudgift
Merudgift

kr.
kr.
kr.

431.802,00
130.866 00
300.936,00

Den samlede mindreindtægt

kr.

241.370,00

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og mer- og mindreudgiften samt
mindreindtægten reguleres over uforbrugte rådighedsbeløb på
kr. 104.000 og restbeløbet på kr. 438.306 reguleres over kas
sebeholdningen ,
at
uforbrugte rådighedsbeløb på konto 01.22.02.3.003 Transformer
stationer på kr. 831.550 overflyttes til 1993 og frigives.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 31
TU-møde den 23. februar 1993
HL/mh

Sag nr. 31

Elselskabet EFFO ’s skrivelse til_formanden for teknisk udvalg den 25.
'anuar 1993 angående udbygning af samarbe ‘det mellem elselskabet EFFO o
den kommunale elfors nin, .
J.nr. 13.01.00.G01/146
Elselskabet EFFO har i skrivelse af 25. januar 1993 stilet til borgmest
er og udvalgsformand for teknisk udvalg opfordret byrådets medlemmer til
at deltage i et møde, hvor EFFO vil orientere om aktiviteterne for
Kabel-TV anlægget i 1993 i Frederikssund kommune.
EFFO nævner i skrivelsen, at der har været et godt samarbejde mellem
EFFO og den kommunale elforsyning angående koordinering af fællesgrav
ning.
EFFO ønsker nu samarbejdet udvidet til også at omfatte energisparerådet,
skoleundervisningsområdet og elforsyningsområdet.
Indstillin: : Henstilles.
Bilag: Skrivelse fra EFFO
Redegørelse om det nuværende samarbejde på energispareområdet.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 32
TU-møde den 23. februar 1993
OFO/gh

Sag nr. 32

Opgørelse over miljøafdelingens bekæmpelse af rotter i 1992
J.nr. 09.13.01 P21
Miljøafdelingen har oplyst,
ejendomme i kommunen.

at der i 1992 er bekæmpet rotter på 100

En plan over de berørte ejendomme fremlægges.
I 1979 til og med 1991 var de tilsvarende tal: 194 - 199 - 143 - 119 75 - 59 - 71 - 74 - 94 - 77 - 89 og 132.
I 1980 til og med 1991 påbød miljøafdelingen henholdsvis 1 1 - 4 - 1 7 
8 - 4 - 3 - 6 - 9 - 1 3 - 1 2 - 1 7 - 1 5 lodsejere at udbedre deres defekte
kloaksystem.
I 1992 androg tallet 2.
Rottebekæmpelse sker p.t. som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Halvårseftersyn af samtlige landejendomme i landzonen.
Udbringning af gift efter rotteanmeldelse foretages én gang per
uge.
å
Kontinuér(ig bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne ved ophængning
af giftblokke, hvor kloakkerne konstateres defekte.
Drift af giftfoderstationer ved Sillebro Å, Gadekæret i St.Rørbæk,
på havnen ved DLG og ved Affaldscenteret Ørnesten.
Halvårlig annoncering om reglerne for rottebekæmpelse.

Indst il lin t_
Det oplyste tages til efterretning.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 33

Sag nr. 33
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Bygge- og anlægsaktiviteter i 1993
J.nr. 00.01.002/1380
Stillingtagen til eventuel aktivitetsforøgelse.
Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg amt forespørger ved brev af 4.
februar 1993 om, hvorvidt kommunen agter at iværksætte ekstraordinære
bygge- og anlægsaktiviteter.
Forespørgslen henviser til de i finanslov 1993 vedtagne muligheder for
kommunens øgede låneadgang til bl.a. renovering af ledningsanlæg.
Det skal således overvejes om, hvorvidt Frederikssund kommune er sindet
at ændre på det for 1993 vedtagne budget.
Indstilling: Henstilles
T U ’s beslutning:

t
y4rr-

Sag nr. 34
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 30 til pkt. 47.
./.

Bilag: Oversigt
T U ’s beslutning:

Sag nr. 34

Sag nr. 35
TU-møde den 23. februar 1993
LBS/mh

Sag nr. 35

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning.
bemærkninger, forespørgsler m.v.
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Sag nr. 36
TU-møde den 23. februar 1993

Eventuelt

Sag nr. 36

