FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

DAGSORDEN
for
FREDERIKSSUND BYRÅDS møde den 9. april 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

35.

j. nr. 00.01 K01 472
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
revisionsberetning nr. 115 vedrørende revi
sionsbesøg i perioden 15. december 1995 til 8.
februar 1996.
Den udførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.

36.

j. nr. 00.01 K01 472
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
revisionsberetning nr. 116 vedrørende revi
sionsbesøg i perioden 22. januar til 1. marts
1996.
'
Den udførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.

37.

j. nr. 84.04
Folkeoplysningsudvalget fremsender med
delelse om valg af følgende repræsentanter
- uden stemmeret - til udvalget:
HOVEDOMRÅDE 1:
Helle Fischer, Venslevleddet 9, 4050 Skibby
1. suppleant
Ingelisse Mose-Jehg, Kirkebærvænget 24, Frs.
2. suppleant
Annalise Thygesen, Færgevej 73, Fr.sund
HOVEDOMRÅDE 2
Jette Jensen, Dalskrænten 31, Fr.sund
1. suppleant
Jørgen Straarup, Kvinderupvej 19, Slangerup
2. suppleant
Lisbeth Nørgård, Lundeparken 10, Fr.sund
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j. nr. 07.04.04 G01 2702
Teknisk udvalg fremsender AFAV's forslag til
aftale om grænseflade ved visitering af dagre
novation.
Aftalen indstilles tiltrådt.

39.

j. nr. 07.01.05 G01 1867
Teknisk udvalg fremsender AFAV's forslag til
aftale om grænseflade ved indsamling af spe
cielt sygehusaffald.
Aftalen indstilles tiltrådt.

40.

j. nr. 82.04 G01 1842
Økonomiudvalget indstiller, at dertil udførel
se af forarbejder med henblik på indretning af
ejendomskomplekset i Kirkegade (FIOMA)
gives en tillægsbevilling på 195.000 kr., fi
nansieret af kassebeholdningen.

41.

00.01 P22 1820
Økonomiudvalget fremsender forslag til
rygepolitik i Frederikssund kommune.
Forslaget har været til høring i samarbejdsud
valgssystemet og er tiltrådt i chefgruppen.
Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt
med den tilføjelse, at det også omfatter folke
valgte.

42.

j. nr. 04.00 P15/269
Teknik udvalg fremsender sag vedrørende
grønne områder - ændring af budget.
I budget for 1996 for vedligeholdelse af de
grønne områder var forudsat en udgift på
kr. 1.867.000.-1forbindelse med byrådets
budgetbehandling blev udgift til personale re
duceret med kr. 200.000.-.
Der skal i fortsættelse heraftages stilling til
hvorledes den vedtagne besparelse skal ind
arbejdes i den grønne plans omfang af ved
ligeholdelsesopgaver, eller om besparelsen
skal finansieres på anden vis.
Ændring af aktiviteterne i den grønne plan kan
omfatte en reduceret udførelse af græsslåning
til kun at omfatte 1 gang pr. år i stedet for de
hidtidige 4-6 gange, omfattende græsarealer
ved villabebyggelser hovedsagelig i den syd
lige del af kommunen.'Der gøres opmærksom
på, at nævnte ændring vil være i strid med
tilkendegivelser på afholdte borgermøder i om
rådet.
Udvalget anbefaler, at besparelsen overføres
fra gartneområdet til vejvæsenet, vedligehol
delse af rabatter.
Fra vejvæsenets driftsbudget overføres som
følge heraf kr. 200.000.- til gartnerområdet.
Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.
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43.

j. nr. 13.03 005/153
Teknisk udvalg fremsender sag vedrørende
etablering af individuelle stikledninger for fjern
varmetilslutning af ejendomme, der er pålagt
tilslutningspligt.
Forvaltningen har haft en del forespørgsler fra
husejere om tilslutning. Der resterer stadig ca.
200 ejendomme at blive tilsluttet fjernvarme
forsyningen.
Ejendommene skal senest være tilsluttet
fjernvarmeforsyningen ved udgangen af 1997.
Forvaltningen forventer at 30 ejendomme
bliver tilsluttet fjernvarmeforsyningen i 1996.
Erfaringsmæssigt vil gennemsnitsomkost
ningerne for etablering af fjernvarmestikled
ninger være kr. 30.000.- pr. stk., ialt
kr. 900.000.-.
Udgifterne fordeler sig til jordentreprenøren
med kr. 540.000.-, og til materialeindkøb med
kr. 360.000.-.
'
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over
investeringsoversigten for 1996 konto 01.22.03.
3.088, nye stikledninger, hvor der er afsat
rådighedsbeløb på kr. 2.600.000.-.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter
kr. 1.700.000.-.
Udvalget indstiller
at
der søges anlægsbevilling på kr. 900.000.-.
at
anlægsbevillingen finansieres af rådigheds
beløb vedrørende nye stikledninger
(01.22.03.3.088)
Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

44.

j. nr. 06.02 G01/2743
Teknisk udvalg fremsender sag vedrørende
klassificering af sideløb nr. 2 til Slangeruprenden og øvre del af Marbækrenden som
offentlige vandløb.

45.

j. nr. 06.02 G01/2744
Teknisk udvalg fremsender regulativforslag
for Slangeruprenden og Marbækrenden til
godkendelse.
Lovgrundlag
Ifølge Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr.
404 af 19. maj 1992 om vandløb, skal der udar
bejdes regulativer for offentlige vandløb.
I Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 49 af
15. februar 1985 om klassifikation og regi
strering af vandløb og om regulativer for offent
lige vandløb, er krav til indholdet af regulati
verne nærmere fastsat, og der er fastsat frist til
1. juli 1996, hvor regulativerne skal være fær
dige.
- fortsættes
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Et regulativ skal indeholde bestemmelser, der
sikrer, at vandløbslovens formålsbestemmelse
§ 1 overholdes. Formålsbestemmelserne er i
hovedtræk:
at
sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af
vand,
at
sikre, at foranstaltninger efter loven sker under
hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten, d.v.s. sikre opfyldelse af
miljømålsætningen fordet enkelte vandløb.
Regulativerne skal endvidere indeholde
bestemmelser om vandløbets skikkelse/vandføringsevne, dræntilløb, arealer langs vandløb,
bredejere, forpligtelser o.m.a.
Regulativer
På baggrund af Hedeselskabets opmålinger og
udkast til regulativer er der udarbejdet et re
gulativforslag for Slangeruprenden og Marbækrenden.
Regulativforslagene for Slangeruprenden og
Marbækrenden er udarbejdet så vedligehol
delsesbestemmelserne tilgodeser både de afvandingsmæsige interesser hos lodsejerne og
de miljømæssige forhold.
Økonomi
Udgiften til vedligeholdelse af Slangeruprenden
og Marbækrenden er vurderet til ca. 33.500 kr.
pr. år. Der er til vandløbsvedligeholdelse bud
getteret med en udgift på ca. 51.000 kr./år.
Det er således muligt at udføre den regulativ
fastsatte vedligeholdelse inden for det eksi
sterende budget.
Da vedligeholdelsesudgiften kan variere fra år
til år, og der kan komme udgifter til vedlige
holdelse af private vandløb, hvor kommunen
har afvandi'ngsinteresser, vil det være hensigts
mæssigt at overføre uforbrugte midler fra ét år
til næste budgetår.
Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.
j. nr. 16.00 A16/1166
Det sociale udvalg fremsender sag
vedrørende etablering af et klageråd.
Klagerådet drøfter og videreformidler klager
vedrørende tildeling af hjemmehjælp, omfanget
og udførelsen af hjemmehjælpsopgaver med
henblik på at følge og medvirke til, at
hjemmehjælpsopgaverne løses i
overensstemmelse med byrådets målsæt
ninger på dette område.
Klagerådet skal etableres senest 1. januar
1997.
Byrådet kan beslutte, at der ydes de af
klagerådets medlemmer, som ikke er kommu
nalbestyrelsesmedlemmer, diæter, erstatning
for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
udgiftsgodtgørelse efter regler i § 16a i lov om
kommunernes styrelse. Økonomiudv. indstiller,
at der ydes diæter m.m. til klagerådets medl.
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Økonomiudvalget fremsender fagudvalgenes
og forvaltningerne opgørelse over uforbrugte
drifts- og anlægsmidler som ønskes overført fra
1995 til 1996.
Udvalget indstiller, at der meddeles tillægs
bevillinger på ialt 6.111.560 kr. til 1996-driftsbudgettet og tillæg til rådighedsbeløb på
28.021.582 kr. til 1996-anlægsbudgettet,
ialt 34.133.142 kr., finansieret af kassebehold
ningen (mindreforbrug i 1995-regnskabet).
j. nr. 00.01 008 355
Økonomiudvalget fremsender årsberetning og
regnskab for 1995.
Resultatopgørelsen udviser et underskud for
1995 på 23,5 mili. kr.
Regnskabet indstilles godkendt.
j. nr. 08.00 008
Økonomiudvalget fremsender havnens
regnskab for 1995, der udviser et underskud på
217.000 kr. (før afskrivning).
Regnskabet indstilles godkendt.

\
V
, '")

V

<7

-,. ,., , ^

c /

A

f

u
i'J u 'i.J

|

/tVe ^ 5C7A Y cA

(

i ek /

, >>' / ! V = <
A . Å \ <?

/

S -fy t i

l<— f ~

> < i i >i ^

/ '-..v-

dc/

/ < i A } <v~

/

■^vZ-i.lé 'C o ■>

j

y

/ t f

T i- ' /

«

^ 4

a

.a .

■
.v:<£'j V-i-H«- vV

- /

y

? 9 .

i <f

-t

iU

s y s

/

l

'/

A

■

■/ C*'l - /

A'

/ -.■•<•
<■>' c, v •' if >
.7
■'

(

V <•' ‘
A

/A A

< - \ / /■*-

t '

‘

•/ V\

‘' /t ^

/<'

S fu L /'t

rV_

A n ^ V T C / /A fp A c ii /

■■/:

■* . & £ & :

i, ..ii /Å'< ! / /■ '•• • //

*d<. i' ^ t v -V '■v

i/ .

'^

1
l.1

>y

Y , ■<

>

{.>'*'■ ■,

■, i, ■•> -/

/7 3

V /A

-A /

^

LUKKET MØDE.

50.

j. nr. 13.03.11 005/108
Teknisk udvalg fremsender sag vedrørende

51.

j. nr. 13.06.02 G01 2803
Teknisk forvaltning fremsender
Købstilbud på Korshøj.
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