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Sag nr. 9
TU-møde den 28. januar 1992
HL/mh

Sag nr. 9

Status over de 3 år siden beslutningen blev vedtaget,
projektredegørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet
J.nr. 13.03.00.G01/42
Byrådet vedtog den 13. december 1988 projektredegørelsen for fuld ud
bygning af fjernvarmeområdet.
Beslutningen er ifølge varmeforsyningsloven gældende fra den dag de
berørte parter er skriftligt underrettede, tidspunktet administreres
fra den 1. januar 1989.
I forbindelse med vedtagelsen af projektredegørelsen for fuld udbygning
af fjernvarmeområdet blev der udarbejdet en ny projektredegørelse i
henhold til byrådsbeslutning den 13. december 1988.
I det følgende vil de vigtigste parametre blive sammenligned med de
forudsætninger, som er lagt til grundlag for udarbejdelse af projektre
degørelsen.
Tilslutninger:
I projektredegørelsen er der regnet med tilslutning af eksisterende
ejendomme i 1989, 90 og 91 på henholdsvis 102, 152 og 202 af de til
slutningspligtige ejendomme, dertil skal lægges nybyggeri.
Ultimo 1988 var det afgiftspligtige areal 310.850 m2. Ultimo 1991 skøn
nes det afgiftspligtige areal ifølge projektet at være 358.850 m2.
De faktiske tilsluttede eksisterende ejendomme i 1989, 90 og 01 er hen
holdsvis 9,22, 142 og 32,72 ialt 42.981 m2. Nybyggeri de sidste 3 år
udgør 14.518 m2.
Ultimo 1991 er det afgiftspligtige areal 368.349 m2.
Fast årlig afgift:
I projektredegørelsen er der regnet med 27,45 kr/m2 i 1989 og 27 kr/m2
de efterfølgende år.
Alle priser i projektredegørelsen er faste 1989-priser. De faste priser
skal reguleres med byggeomkostningsindekt for VVS-installationer i eta
geejendomme opført som montagebyggeri.
Indekset er i 1989 steget med 2,82 og i 1990 med 6,672.
Indeksene anvendes til at regulere fastafgiften i årene 1990 og 1991.
Fastafgiften er i årene 1989, 90 og 91 i aktuelle priser henholdsvis 27
kr/m2, 2776 kr/m2 og 29,61 kr/m2. Fastafgiften vedtaget af byrådet har
fulgt projektredegørelsen i hele perioden.
Forbrugsafgift:
I følge projektredegørelsen er der forudsat at forbrugsafgiften i årene
1989, 90 og 91 er henholdsvis 350 kr/mwh, 355,15 kr/mwh og 349,82
kr/mwh.
Indkøbsprisen for naturgas er i samme periode henholdsvis 2,85 kr/m3,
2,906 kr/m3 og 2,90 kr/m .
Forbrugsafgiften vedtaget af byrådet har været identisk med projektet
for årene 1989 og 1990. Forbrugsafgiften har siden 1. januar 1991 været
365 kr/mwh med en forventet gaspris på 3,00 kr/m3. Forbrugsafgiften er
identisk med projektet såfremt gasprisen blev fremskrevet til 3,00 kr/m3

Sag nr. 9

Sag nr. 9

Gæld ultimo regnskabsår:
I følge projektredegørelsen er der regnet med en gæld ultimo året 1989,
90 og 91 på henholdsvis kr. 38.659.000, kr. 47.056.000 og kr.
54.678.000
Gælden skal fremskrives med indekstallene på 2,81 i 1990 og 6,671 i
1991.
Den skønnede gæld i projektredegørelsen fremskrevet til aktuelle priser
er følgende kr. 38.659.000, kr. 48.373.568 og kr. 58.325.022.
Den faktiske gæld ultimo årene 1989, 90 og
38.866.000 , kr. 43.928.824 og kr. 52.600.000.

91 er henholdsvis

kr.

Konklusion:
Det afgiftspligtige areal ultimo året er i projektredegørelsen omregnet
til areal, som svarer til fuld fastafgift i hele året.
Det afgiftspligtige areal ultimo 1991 er 358.850 m2. Dertil skal lægges
6.500 m2, ialt 365.350 m2, som skal sammenlignes med de tilslutninger,
som har fundet sted.
Den faktiske tilslutning ultimo 1991 er 3000 m2 større end forudsat i
projektet.
Tilslutninger af nybyggeri i perioden er sammenfaldende med forudsæt
ningerne i projektet.
Der er tilsluttet 268 eksisterende ejendomme i perioden,
ejendomme flere end forudsat i projektet.

det er 52

Gennemsnitlig er de 472 ejendomme, som er pålagt tilslutningspligt på
250 m2 ialt 118.000 m2. De eksisterende ejendomme som er tilsluttet
fjernvarmeforsyningen i den 3-årige periode er på 160 m2 i gennemsnit.
Fastafgiften og forbrugsafgiften har været sammenfaldende med projektet.
Gælden ultimo 1991 bliver ca kr. 52.600.000 hvilket er ca kr. 2.000.000
mindre end projektets faste 1989-priser, og fremskrives gælden til
1991-priser er gælden ca kr. 5.700.000 mindre.
Når hovedledningerne er etableret, er det nødvendigt at grave op i be
fæstet areal for at tilslutte en ejendom, dette har medført at stikled
ningerne er blevet ca kr. 5.000 dyrere i gennemsnit i 1991.
Varmecentralens økonomiske kørsel med de nye economisere og udsættelse
af ledningsanlæg til østbyen på kr. 1.400.000 i 1990 samt at gennem
snitsgasprisen i 1991 har været 10 øre/m3 lavere en budgetteret, har
været med til at ekstraudgifter på stikledningsarbejdet kan finansie
res, og gælden er vokset langsommere end forudsat i projektet.
Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning.
TU’s beslutning:

Sag nr. 10
TU-møde den 28. januar 1992
HL/mh

Sag nr. 10

F jernvarmeforsvningen
Etablering af individuelle stikledninger indenfor fjernvarmeområdet
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.00.005/114
I budgettet for 1992 er der forudsat tilsluttet 41 ejendomme, bevillin
gen for 1992 er frigivet som tillægsbevilling til 1991 p.g.a. det meget
store ønske fra de husejere hvis ejendom er pålagt tilslutningspligt at
blive tilsluttede.
Forvaltningen forventer, at der bliver
fjernvarmeforsyningen i indeværende år.

ca

20

ejendomme

tilsluttet

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigen for
1992 konto 01.22.033.052 Nye
, hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 2.100.000.
¿¿¿ttMyr,
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for etablering af individuelle stikledninger udgør kr.
500.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.600.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 500.000.
TU’s beslutning:
O

Sag nr. 11
TU-møde den 28. januar 1992
HL/mh

Sag nr. 11

Elforsyningen
Anskaffelse af lift
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.00.005/113
Elforsyningen har en lift, som anvendes til reparation af luftlednin
ger, gadelys og træbeskæring langs med vores forsyningsledninger.
Liften er anskaffet i 1974 og er 18 år, og i de forgangne år har liften
fået de lovmæssige eftersyn og de nødvendige renoveringer.
Der er 9 mdr. leveringstid på ny lift.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1992 konto 01.22.02.3.057 Anskaffelse af lift, hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 1.272.000.
Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for anskaffelse af liften udgør kr. 1.272.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.
Det indstilles at anskaffelse af lift godkendes, og at der søges an
lægsbevilling på kr. 1.272.000.
TU’s beslutning:

Sag nr. 12
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 12

AFAV
J.nr. 07.04.01.P24
Forslag til vedtægtsændringer.
Der vil på mødet blive orienteret om AFAV’s forslag til vedtægtsænd
ring.
TU’s beslutning:

Sag nr. 13
TU-møde den 28. januar 1992
BR/mh

Sag nr. 13

Flytning, af civilforsvaret
J.nr. 82.00:10.09G01
1. etape.
Om- og tilbygning til den eksisterende administrationsbygning på brand
stationen.
Økonomiudvalget vedtog den 6. januar 1992 at nedsætte et byggeudvalg.
Beredskabskommissionen udpegede den 27. november 1991 borgmester Jørgen
Christiansen og Steffen Uldall-Jessen som repræsentanter i byggeudval
get.
Teknisk udvalg skal udpege repræsentanter til byggeudvalget.

TU’s beslu'i’Tiino ?

Sag nr. 14
TU-møde den 28. januar 1992
TR/mh

Sag nr. 14

Campingpladsen - Lejekontrakt
J.nr. 04.14G01
Turistforeningen har ved skrivelse af 28. november 1991 anmodet om en
forlængelse af lejekontrakten på campingpladsen for at kunne omlægge
eksisterende lån og optage nye lån til nødvendige forbedringer.
Den nugældende kontrakt kan fra kommunens side opsiges til ophør 1.
januar 1995. Turistforeningen ønsker en forlængelse efter nærmere afta
le, men helst til år 2020. Det skal bemærkes, at den grund, hvorpå
vandrerhjemmet ligger, er udlejet frem til år 2016.
En tilsvarende anmodning fra turistforeningen blev i 1990 afvist af
planlægningsmæssige årsager.
På grund af sa:ens karakter indstilles det.
at

at

sagen oversendes til plan- og miljøudvalget med anmodning om en
udtalelse om, hvorvidt der er planlægningsmæssige problemer i en
forlængelse af lejeforholdet, eller om udvalget kan anbefale en
sådan forlængelse
samt
det herefter, såfremt en forlængelse kan godkendes, overvejes, om
de øvrige kontraktmæssige forhold stadig skal være gældende, eller
om kontrakten skal tages op til revision.

TU’s beslutning:

Sag nr. 15
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 15

Fredens»ade
Ændring af regulering
J.nr. 05.01.GOl/719
Udsat på mødet den 10. december 1991.
Forslag til lukning ved Havnegade og ophævelse af ensretning.
I 1990 blev foretaget en trafikregulering på Fredensgade omfattende
venstresvingsforbud fra nord i Havnegade samt en ensretning mod Sevicegaden.
Det er konstateret, at den foretagne regulering ikke overholdes, hvor
for denne bør ændres.
Det indstilles
at politimyndigheden forelægges forslag til at den i 1990 udførte re
gulering ændres, således at Fredensgade spærres for kørende trafik
ved udmundingen i Havnegade, og at ensretningen fjernes,
at forslaget fremsendes til beboere og erhvervsdrivende i Fredensgade
for bemærkninger til forslaget,
at når udtalelser foreligger, forelægges disse for udvalget for ende
lig stillingtagen til forslagets gennemførelse.
TU’s beslutning:

Sag nr. 16
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 16

Odinsve i
Færdselsregulerende foranstaltninger
J.nr. 05.01.G01
Udsat på mødet den 10. december 1991.
På teknisk udvalgs møde den 20. august 1987 blev godkendt projekt for
forskellige foranstaltninger på Odinsvej.
Projektet havde forinden været forelagt skole, gymnasium og politimyn
dighed .
Projektet omfatter anlæg af 3 indsnævringer med hævet kørebane samt
helleanlæg og buslomme.
Anlægsudgiften er anslået til kr. 300.000.
Udvalget vedtog at godkende projektet og at optage anlægsudgiften i
budget for 1989.
I budgetbehandlingen for såvel 1989 og 1990 er anlægsarbejdets gennem
førelse prioriteret ned og ikke medtaget i budgettet.
Under budgetbehandlingen for 1991 og 1992 har projektet ikke fremgået
af budgetforslagene, og indgår ikke i budget.
Skolebestyrelsen anmoder ved brev af 29. oktober 1991 om oplysninger om
projektet er medtaget i anlægsbudgettet for 1992.
Det indstilles.
at det meddeles skolebestyrelsen, at projektet ikke har været priori
teret i forbindelse med budgetlægningen,
at projektet tages op for en eventuel revision,
at det eventuelle reviderede projekt vil indgå i det budgetmateriale
for 1993, som skal behandles.
TU’s beslutning:

Sag nr. 17
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 17

Lundeve i - overkørsel
J.nr. 05.01.G01
Tidligere sag: TU-møde den 16. august, 6. og 20. september 1989 og 26.
juni 1990.
På teknisk udvalgs møde den 16. august 1989 blev tiltrådt indstilling
om at meddele tilladelse til overkørsel til påtænkt bebyggelse på en
ejendom ved Lundevej (vest for lægehuset), (log således at tilladelse
først meddeles på det tidspunkt hvor påtænkte hastighedsdæmpende foran
staltninger er gennemført.
På udvalgets møde den 6. september 1989 forelå projekt og overslag for
foranstaltningernes gennemførelse.
Anlægsudgiften andrager kr. 100.000. Udvalget vedtog at godkende projektet og ansøge om anlægsbevilling.
Byrådet har på møde den 13. september 1989 tilbagesendt sagen til tek
nisk udvalg, der på møde den 20. september 1989 godkender projektets
gennemførelse uden bump og kun med indsnævring.
Byrådet har den 14. november 1989 meddelt anlægsbevilling til projek
tets gennemførelse.
Byrådet har på møde den 8. maj 1990 vedtaget at overføre rådighedsbeløb
fra 1989 til 1990 for visse anlægsarbejder, som ikke er iværksat. Til
ovennævnte projekt er overført kr. 75.000, idet anlægsudgiften er ænd
ret fra kr. 100.000 til kr. 75.000.
Gennemførelsen af projektet har afventet bebyggelsens opførelse. Byg
herren har oplyst, at byggeriet iværksættes ca 1. januar 1992, og det
er planlagt at udføre de nævnte hastighedsdæmpende foranstaltninger
snarest muligt.
På udvalgets møde den 19. juni 1990 blev anmodet om at sagen blev drøf
tet påny. Dette skete på udvalgets møde den 26. juni 1990, hvor det
vedtoges at udsætte sagen.
Det skal til orientering oplyses, at projektet er i overensstemmelse
med illustrationsplan i lokalplan 30, og det tidligere tekniske udvalgs
målsætninger jvf. sektorplan for veje m.v.
Endvidere er de særlige forhold ved den pågældende overkørsel karakte
riseret som trafikfarlige, idet overkørslen vil ske mellem 2 husgavle i
4,9 m bredde og uden nogen form for oversigt til begge sider.
Det har derfor været væsentligt ved den tidligere behandling af sagen,
at trafikkens hastighed på Lundevej blev reduceret.
Det er forvaltningens opfattelse, at effekten af de påtænkte indsnæv
ringer vil være begrænset, hvorfor det fortsat anbefales, at det oprin
delige projekt overvejes gennemført.
Politimyndighedens udtalelse forventes fremlagt på mødet.
Indstilling: Henstilles.
TU’s beslutning:

Sag nr. 18
TU-møde den 28. januar 1992
TR/mh

Sag nr. 18

Vedligeholdelse af den private fællesve i Moseve i
J.nr. 05.01.G01
Frederiksborg amt har i 1972 afsagt kendelse om fordeling af vedlige
holdelsespligten på Mosevej. 2 ejendomme er senere slået sammen til
een, og Frederikssund kommune er blevet færdselsberettiget til en klo
akpumpestation, og derfor også pligtig at deltage i vedligeholdelsen.
Ejeren af de 2 ejendomme, der er sammenlagt, har anmodet om, at der
foretages en ny fordeling af vedligeholdelsespligten.
Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny kendelse. For
slaget har været fremsendt til de berørte lodsejere til udtalelse, og
der er kommet indsigelse fra 3 lodsejere.
I henhold til den tidligere gældende privatvejslov skete fordelingen
dels efter ejendommens areal, og dels efter de vejberettigedes brug af
vejen. Efter den nugældende lov skal fordeling ske udelukkende efter de
vejberettigedes brug af vejen.
Det er forvaltningens vurdering, at den tidligere foretagne fordeling
også svarer til lodsejernes brug af vejen, og der er derfor ikke fore
taget andre ændringer end at kommunen er indtrådt som vedligeholdelses
pligtig for de angivne 52 m, der tidligere var pålagt den ejendom, der
nu er inddraget under matr.nr. 3i.
De 3 indsigelser samt forslag til kendelse vedlægges.
Det indstilles, at der afsiges kendelse om vedligeholdelse som angivet
i det fremsendte forslag af 19. november 1991 til de berørte lodsejere.
TU’s beslutning:

Sag nr. 19
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 19

Færgeve i
Status for udfert hastighedsdæmpende foranstaltning
J.nr. 05.01.G01
Der forelægges redegørelse af 23. januar 1992 for nævnte anlæg.
Indstilling fremgår af redegørelsen.
Bilag: Redegørelse af 23. januar 1992.
TU’s be slutning:

Sag nr. 20
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 20

Renseanlægget - fosforfjernelse
Skitseprojekt og anlæfisbevilline
J.nr. 06.03.04G01
På udvalgets møde den 14. januar 1992 blev redegørelse for udførte for
søg taget til efterretning.
I fortsættelse af nævnte redegørelse forelægges skitseprojekt og over
slag for de anlægsarbejder og investeringer, som er nødvendige for an
læggets fortsatte fjernelse af fosfor.
Skitseprojekt og overslag samt forslag til finansiering og indstilling
fremgår af notat af 23. januar 1992.
Bilag: Notat af 23. januar 1992.
TU’s beslutning:

Sag nr. 21
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 21

Afsluttede regnskaber vedrørende anlægsarbejder
a.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 051026
Diverse stikledninger m.v.
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr. 100.000,00
kr. 164.116,87
kr. 64.116,87

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften reguleres over kasse
beholdningen .

b.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 237045
Busvej mellem Oppe Sundby og St.Rørbækvej
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr. 1.125.000,00
kr. 1.125.486,05
kr.
486,05

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

c.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbe ¡de 021075
Sektorplaner for grønne områder
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

kr.
kr.
kr.

35.000,00
49.732.87
14.732,87

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

d.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 234084
Renovering af gadebelysning etape 2.
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift
Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

kr.
kr.
kr.

800.000,00
759.431,04
40.568,96

Sag nr. 21
e.

Sag nr. 21

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 051038
Kortgrundlag for ledningsregistrering
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet bevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

65.000,00
35.224,66
29.775,34

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbeide 237043
Diverse asfaltbelægninger med følgearbejder 1991
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

384.200,00
383.769,81
430,19

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

g.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbeide 237060
P-pladser
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr.
kr.
kr.

250.000,00
187.731,94
62.268,06

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

h.

Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 003059
Bebyggelse på tidligere rutebilstation
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet bevilling
Afholdte udg./indt.
Mindreudgift

udg.
300.000,00
262.126.09
37.870,91

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen

indt.
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00

Sag nr. 21
i.

Sag nr. 21

Afsluttet regnskab vedr. anlæ sarbe Ide 051052
kloakering Havelse Mølle
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet bevilling
Samlet forbrug
Mindreudg./merindt.

udg.
1.248.000,00
1,225.257,66
22.742,34

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften/merindtægten reguleres
over kassebeholdningen.

Samlet mindreudgift

kr. 193.655,80

Samlet merudgift

kr.

Samlet merindtægt

kr. 287.033,00

TU ’s be slutning:

79.335,79

indt.

200 . 000,00

487.033.00
287.033.00

Sag nr. 22
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh
Sa er afgjort af formand oo forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 1 til pkt. 17
./.

Bilags Oversigt.
TU*s beslutning:

Sag nr. 22

Sag nr. 23
TU-møde den 28. januar 1992
Eventuelt

Sag nr. 23

