FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG

tirsdag den 8. juni 1993 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt:
Mødet hævet: Kl.

Fraværende;

Grethe Olsen

Kl. 8.30

/o

Teknisk udvalgs møde den 8. juni 1993
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bemærkninger, forespørgsler m.v.
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Eventuelt

Sag nr. 101
TU-møde den 8. juni 1993
NBG/ap

Sag nr. 101

Forslag til regionplan 1993
J.nr. 01.01.02.P17/1100
Frederiksborg amt har fremsendt forslag til regionplan 1993 til offent
lig høring. Bemærkninger til forslaget skal være fremsendt inden 1. juli
1993.
Frederiksborg amt orienterer om forslaget på et offentligt møde i Frede
rikssund den 7. juni 1993 på Frederikssund gymnasium, kl. 19.30.
Kommunerne i Frederikssund-fingeren har inden for rammerne af 9-kommuners samarbejdet udarbejdet forslag til en fælles udtalelse.
Forslaget blev gennemgået på møde den 2. juni 1993 for de 9 kommuner,
som alle kunne tilslutte sig forslaget med mindre ændringer. Ændringerne
er indarbejdet i forslaget, som vedlægges.
Det er tanken, at kommunerne hver især kan supplere den fælles region
planudtalelse med udtalelser om særlige lokale forhold.
På udvalgsmødet vil forvaltningen forelægge forslag til kommunens speci
elle bemærkninger.
Sagen behandles i teknisk udvalg den 8. juni 1993 og i plan- og miljøud
valget den 10. juni 1993.
Indstilling:
Det indstilles, at fællesudtalelsen tages til efterretning, samt at den
forelagte specielle udtalelse tiltrædes med de bemærkninger, som måtte
fremgå af udvalgets behandling, samt at sagen oversendes til byrådet med
anbefaling.

TU*s beslutning:

Sag nr. 102
TU-møde den 8. juni 1993
VJC/mh

Sag nr. 102

Renovering af fortov ved Torvet
J.nr. 05.01.G01
På udvalgets møde den 25. maj 1993 drøftedes under sag 88 befæstelse af
grusfortove, istandsættelse af fortovet ud for Torvet langs Østergade.
Forvaltningen har efterfølgende
forslag til istandsættelse.

besigtiget

strækningen

og udarbejdet

Istandsættelsen kan kun gennemføres ved, at eksisterende flisebelægning
optages og nedlægges efter forudgående regulering af grusbærelaget. Al
ternativt udskiftes eksisterende fliser med nye fliser model Frederiks
sund flisen.
Skitseforslag forelægges på mødet.
Anlægsudgiften for omlægningen af fortovet anslås til kr. 30.000 excl.
moms. Vælges nye fliser øges anlægsudgiften med ca kr. 20.000, således
at den samlede anlægsudgift ialt andrager ca kr. 50.000.
Det indstilles at fortovet renoveres med nye fliser, og at anlægsudgif
ten afholdes over vejvæsenets driftskonto.

TU*s beslutning:

Sag nr. 103
TU-møde den 8. juni 1993
HL/mh

Sag nr. 103

F lernvarmeforsvninaen
Etablering af individuelle stikledninger
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 13.03.10005/153
Etablering af individuelle stikledninger til Tuborggården, Den gamle
Unibank samt Texaco, der forventes yderligere at blive tilsluttet 15
eksisterende ejendomme, som er pålagt tilslutningspligt.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for
1993 konto 01.22.03.3.088 Nye stikledninger, hvor der er afsat rådig
hedsbeløb på kr. 1.550.000.
Der er tidligere bevilget kr. 0.
Prisoverslaget for etablering af stikledningerne udgør kr. 630.000.
Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 920.000.
Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbe
villing på kr. 630.000.

TU ’s beslutning:

Sag nr. 104
TU-møde den 8. juni 1993
LBS/mh

Sa er af; ‘ort af formand o

Sag nr. 104

forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 108 til pkt. 118.
./.

Bilag: Oversigt.
TU *s be slutning:

Sag nr. 105
TU-møde den 8. juni 1993

Sag nr. 105

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning.
bemærkninger, forespørgsler m .v .

Sag nr. 106
TU-møde den 8. juni 1993
Eventuelt

Sag nr. 106

