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Sag nr. 60
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/mh

Sag nr. 60

Byvej - Arealerhvervelse
J.nr. 05.01.G01/2195
I anledning af udvidelse af Byvej skal der erhverves areal fra ialt fire ejendomme.
Forvaltningen har indgået aftaler med ejerne om arbejdernes udførelse og erstatnin
gernes størrelse.
Aftalerne forelægges underskrevet af ejerne.
Det indstilles, at det indstilles til byrådet at der træffes ekspropriationsbeslutning, og at
indgåede forligsaftaler fremsendes til byrådets godkendelse.

TU's beslutning:

Sag nr. 61
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/mh

Strandparken - bålplads
J.nr. 04.01.00.G01/2146
Der forelægges forslag til etablering af bålplads på Strandparken.
Formålet er at søge at undgå, at der øges hærværk på parkens anlæg.
Det indstilles, at forsalget tiltrædes.

TU's beslutning:

Sag nr. 61

Sag nr. 62
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/kk

Sag nr. 62

Kloakforsyqninqen - ledninqsrenoverinq
J.nr.06.01.25G01/2324
På udvalgets møde den 14. marts 1995 blev sag om anlægsbevilling udsat, idet
gældsafviklingplan og oplysninger om investeringer i slamdepot m.v. skulle frem
skaffes.
Der forelægges oversigter over de bilag som skal danne grundlag for gældafvik
lingsplan, herunder forventede anlægsudggifter.
Gældsafviklingsplan forventes fremlagt på mødet.
Der forelægges endvidere revideret forslag til anlægprogram for 1995 på spilde
vandsområdet.
Det indstilles at det fremlagte materiale godkendes og indarbejdes i budget for 1996,
samt at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 2.024.000,- finansieret over afsat
rådighedsbeløb i investeringsoversigt med kr. 2^000.000,- og kr. 24.000,- over overført
rådighedsbeløb fra 1994 på kr. 324.000,-. restrådighedsbeløb udgør herefter kr.
300.000,-.
Bilag: 4 bilag af 21. marts som forudsætninger for gældsafviklingsplan samt program
samt program for anlægsarbejder 1995

TU'beslutning:

Sag nr. 63
TU-møde den 28. marts 1995.
LBS/kk

Sag nr 63

Ofentlige toiletter.
J.nr. 82.00P21
Det er foreslået at åbningstider for de offentlige toiletter blev drøftet.
Det offentlige toilet ved Torvet seviceres efter aftale med personalet på renseanlæg
get. Toiletterne åbnes kl. 7.00 og aflåses kl. 18.00, altså umiddelbart efter at forretnin
gerne har lukket.
Toiletterne har tidligere været holdt åbne om aftenen, men hærværk, stofmisbrug m.v.
medførte en aftale mellem politi, Falck og byrådet om at åbningstiden skulle være til
kl. 1800.
Det offentlige toilet på havnen serviceres af havnen efter nærmere aftale med havne
arbejderne. Dette toilet er åbent hele døgnet. Der er ikke forekommet hærværk eller
andre forhold som giver anledning til at reducere åbningstiden.
Det indstilles, at det oplyste tages til efterretning.

TU's beslutning:

Sag nr. 64
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/kk

Sag nr. 64

Fortovsbelæqninger - istandsættelsesarbejder.
J.nr. 05.01.08G01
På udvalgets møden den 14. mart 1995 blev forslag til udførelse af fortovsarbejder
udsat for indhentning af oplysninger om fortov på Ventevej og afmærkning af sti på
Holmensvej.
Det kan oplyses, at udgift til iværksat fortovsabejder på Ventevej afholdes over
udstykningens konto.
Afmærkning på Holmensvej foreslås udført som afstribning af kantbane for 1,5 - 2 m
gang- og cykelsti i begge vejsider.
På udvalgets møde den 28. februar 1995 er besluttet at søge uforbrugt bevilling
overført fra 1994 til 1995 med kr. 54.000,-.
Det er herefter kr. 354.000,- dels som bevilling (54.000,-) og dels som rådighedsbeløb
(300.000,-) i 1995.
Det foreslås at der udføres:
Kantbaner på Holmenvej
Fortovsistandsættelse Bøge Alle sydside
Istandsættelse af fortov og holloanlæg
vod Troderi kssund-kir-lto og f alkenborgskolen
0 4 Æfiverse mindre opretninger
0

kr.
kr.

30.000,200.000,-

kr. 85.000,kr. 39:000.- !2 ^.o o o
kr.354.000,-

Det indstilles: at der ansøges om anlægsbevilling på kr 300.000,- finansieret over
investeringsoversigtens rådighedsbeløb i 1995.

TU's beslutning:

Sag. nr. 65
TU-møde den 28. marts 1995
Tine Terkildsen/aa

Sag. nr 65

Forpagtning af 8 tdr. land ved ejendommen Stenhøjgård.
J.nr. 82.00:13.07054
Institutionsleder Susanne Fogh har anmodet om at få lov til at råde over et areal på 8
tdr. land umiddelbart nord for Stenhøjgård. Arealet skal anvendes til sommergræsning
af de dyr der er på ejendommen.
Den jord institutionen har til rådighed på nuværende tidspunkt er ikke tilstrækkelig til at
dække dyrenes græsningsbehov.
Det areal der er tale om, tilhører Frederikssund kommune. Jorden er bortforpagte til
l indtil den 31. august 1995, evt. den 30. september 1995
(alt efter hvornår høsttidspunktet falder).
Grunden til institutionen ønsker at komme til at råde over lige netop dette areal, er at
det skal være nemt at skaffe vand til dyrene. Meningen med institutionen er at give
småbørn oplevelser med bondegårdsdyr, forstået på den måde at børnene skal
inddrages i fodringen og vandingen at dyrene. Af den grund er det nødvendigt at have
græsningsarealerne så tæt på gården som muligt, for at gøre det nemmere for
børnene, når de skal bære spande med vand og foder ud til dyrene.
I 1994 var udgifterne til dyreholdet på 66.211,- kr. Budgettet var sat til 41.173,52 kr.,
altså en overskridelse på 25.111,- kr. Overskridelsen skyldes at institutionen ikke har
haft græs nok til dyrene og derfor har været nødt til at købe foder i sommerhalvåret
også.
Forpagtningsafgiften var i 1994 på 121, 03 kr. pr. td. byg.
8 tdl. svarer til 4,4128 ha.
4,4128 ha svarer til 63,54 td. byg.
Forpagtningsafgiften af de 8 tdl. var altså på 7.690 77 kr. i 1994.
Den forventede forpagtningsafgift i 1995 er på 128,73 kr. pr. td. byg.
Den forventede forpagtningsafgift af de 8 tdl. bliver altså på 8.180,06 kr. i år 1995,
På vedlagte kort er det skitseret hvilke areal af matr. nr. 10 f der er tale om.
I følge lokalplan nr. 59 er matr. nr. 10 f Ude Sundby udlagt til byudvikling. Det foreslås
derfor at jorden bortforpagtes til institutionen i et år ad gangen.

Sag nr. 65

Sag nr. 65

Teknisk Forvaltning finder på baggrund af ovenstående, at det vil være hensigts
mæssigt at lade Institutionen få lov til at råde over de 8 tdl. Udover at være til gavn for
børnehaven vil det også vil være til gavn for kildepladsbeskyttelsen. Hvis arealet
overgår til græsning i stedet for intensivt dyrket landbrugsjord undgår man fx.
pesticider, hormonmidler kunstgødning o.s.v.

Indstilling:
Det indstilles, at Teknisk udvalg godkender at børnehaven tilbydes arealet.

Sag nr. 66

Sag nr. 66
TU-møde den 28. marts 1995
IS/mh

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 222068
Stibro over hovedlandevei 141 ved Jenriksvei
J.nr. 05.01.20G01/974
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgifter

kr.529.000,00
kr.501.082,50
kr.27.917,50

Det indstilles
at
at

anlægsregnskabet godkendes og
mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.

TU's beslutning:

o

Sag nr. 67
TU-møde den 28. marts 1995
IS/mh

Sag nr. 67

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 222073
Belægning på fortove 1994
J.nr. 05.01.08G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr.538.780,00
kr.485,055,34
kr.53.724,66

Det indstilles,
at
at

anlægsregnskabet godkendes og
mindreudgiften på kr. 53.724,66 overføres til 222089 anlægsarbejde:
Belægning på fortove 1995.

TU's beslutning:

Sag nr. 68
TU-møde den 28. marts 1995
HL/rk

Sag nr. 68

Fjernvarmeforsyningen
Licitationsresultat over etablering af forsyningsledning til Skvllebakke Havn.
J. nr. 13.03.005/150
Tidligere sag: TU-møde den 24. januar 1995
Sag nr. 10
Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 24. januar 1995 at udbyde jord- og
montageentreprisen i indbudt licitation opdelt I enhedspriser.
Den 10. marts 1995 blev de indbudte licitationer afholdt.
De indbudte firmaer deltog i Licitationen. Den lavestbydende for jordentreprisen blev
Svend Åge Nielsen Frederikssund A/S. Den lavestbydende for montageentreprisen
blev Djr. Entreprise A/S. Rådgiver Bruun & Sørensen indstiller, at de lavestbydende
tilbydes jord- og montgeentrepriserne.
Det indstilles at jordentreprisen for etablering af forsyningsledning til Skyllebakke
Havn tilbydes det lavestbydende firma Svend Åge Nielsen, Frederikssund A/S, og at
montageentreprisen for etablering af forsyningsledning til Skyllebakke Havn tilbydes
det lavestbydende firma Djr. Entreprise A/S.

Bilag: Licitationsresultatet.

TU's beslutning:

Sag nr. 69
TU-møde den 28. marts 1995
HL/rk
Fjernvarmeforsyningen.

Sag nr 69

Etablering af forsyningsledning til Skvllebakke Havn iflq. afholdt licitation.
Ansøgning om anlægsbevilling.
J. nr. 13.03.10 G05/184
Etablering af fjernvarmeforsyning til Skyllebakke Havn.
Anlægsarbejdet omfatter etablering af fjernvarmeledning fra servicegaden ad
Bruhnsvej Færgevej og Nrd. Pakhusvej til boilerrum på Skyllebakke havn.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1994 Konto
01.22.03.3.052 nye ledninger og investeringsoversigten for 1995 konto
01.22.03.3.088. Nye stikledninger, hvor der er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis
kr. 1.790.000 og kr. 1.100.00.
På konto 01.22.03.3.02 er tidligere bevilget kr. 460.000.
Prisoverslaget for etablering af forsyningsledning til Skyllebakke Havn udgør kr.
1.460.000.
Det foreslås, at anlægsarbejdet finansieres over konto 01.22.03.3.052 for 1994 med
kr. 1.330.000 og restbeløbet på konto 01.22.03.3.088 med kr. 130.000. Restbeløbet
af rådighedsbeløbet er derefter henholdsvis på konto 01.22.03.3.052 kr. 0 og konto
01.22.03.3.088 kr. 970.000.
Det indstilles, at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr.
1.460.000.

TU's beslutning:

at-
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Sag nr. 70
TU-møde den 28. marts 1995
HL/rk

Sag nr. 70

Vandforsyningen.
Budgetomplacering for rådighedsbeløb.
J. nr. 13.02.00 G01/183

Teknisk udvalg har pålagt forvaltningen at udarbejde en gældsafviklingsplan for
vandforsyningen.
Økonomisk forvaltning har udarbejdet fire alternativer og udvalget vedtog det forslag,
hvor vandprisen stiger med inflationen, og vandforsyningen er gældfri i år 2004.
Ved vedtagelsen af gældafviklingsplanen skal rådighedsbeløbet på anlægsprojekt nr.
104.55 samt 104.80 korrigeres. Nr. 104.55 forhøjes fra kr. 777.000 til kr. 800.000 og
nr. 104.80 formidskes fra kr. 330.000 til kr. 200.000 en samlet formindskelse af
rådighedsbeløbet på kr. 107.000.
Det indstilles, at anlægsprojekt på 104.55 forhøjes med kr. 23.000 til kr. 800.000 og
104.80 formidskes med kr. 130.000 til kr. 200.000.

TU's beslutning:

Sag nr. 71
Tu-møde den 28. marts 1995
HL/rk
ElforsyningenBudgetomplacering for driftskonti.

Sag nr. 71

J. nr. 13.01.00 G05/182
Ved budgetlægningen for 1995 som startede i april 1994 blev indkøbsprisen på el
vurderet til, at den ikke ville blive nedsat. SK-energi, som fastsætter elprisen i
november for det efterfølgende år, meddelte at elpriser blev sænket, men at
transitafgiften blev forhøjet. Sænkningen af elprisen i forhold til det oprindelige budget
medfører, at konto køb til videresalg skal reduceres fra kr. 30.970.000 til kr.
28.468.000,-. Konto salg af el skal reduceres fra kr. 36.620.000 til kr. 34.179.500.
Mindreudgiften udgør kr. 2.502.00,- Mindreindtægten udgør kr.-2r220-500. 2yV o,£bo
Overdækning er forøget med kr. 61.500,-.
Det indstilles, at konto "køb til videresalg" reduceres med kr. 2.502.000 og konto "salg
af el" reduceres med kr. 2.440.500 og overdækningen på driftsbudgettet forøges med
kr. 61.500.

Sag nr. 72
TU-møde den 28. marts 1995
HL/rk

Sag nr. 72

Redegørelse og status for tilslutningen til naturqasnettet pr. 31. december 1994.
J. nr. 13.11.00 P05/67
Ifølge lov om varmeforsyning påhviler det byrådet at følge udviklingen i tilslutningen til
den kollektive varmeforsyning i kommunen.
Fjernvarme- og naturgasselskaberne skal hvert andet år, og første gang senest den 1
januar 1991 redegøre for tilslutningen til forsyningen. HNG har i skrivelse den 17.
februar 1995 fremsendt redegørelse for tilslutning til naturgasnettet status pr. 31.
december 1994.
Tilslutningen til villamarkedet i Frederikssund er 61% af potentiale dækningsgrad, hvor
tilslutningen i hele HNG's område er 59% HNG's potentiale i Frederikssund kommune
er 57% tilsluttet naturgasnettet den 31. december 1994.
Det samlede naturgasforbrug i Frederikssund kommune er 71% af potentialet opnået.
De sidste to år er naturgas
w
erikssund kommune steget med 15% og i
HNG som helhed med 10%. HNG forventer at være gældfri i år 2007.
Det indstilles, at redegørelsen for tilslutning til naturgasnettet tages til efterretning og
oversendes til byrådet til orientering.

Sag nr. 73
TU-møde den 28. marts 1995
LH/aa

Sag nr. 73

Bekæmpelse af rotter m.v.
Journal nr.:

09.13.01P21/1918

I henhold til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., (Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 576 af 1.8.91 som ændret ved bekendtgørelse nr. 651 af 4.8.93)
skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der foretages effektiv bekæmpelse af rotter.
Opgaven har været varetaget af Miljøafdelingen, og udgifterne afholdt af Teknisk
Udvalg under konto 091 00 005-00. Udgiften i 1994 var 112.000 kr. I budgettet for
1995 er der afsat
116.160 kr. Dette beløb omfatter også rottebekæmpelse i de kommunale kloakker.
Arbejdet udføres af firmaet Arnold Zuschlag.
Rottebekæmpelsen sker p.t. som følger:
•
•
•
•
•

Halvårseftersyn på samtlige landejendomme i landzone.
Udbringning af gift efter rotteanmeldelse foretages en gang om ugen.
Kontinuerlig bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne ved ophængning af
giftblokke.
Drift af giftfoderstationer en række steder.
Halvårlig annoncering af reglerne for rottebekæmpelse.

Der foretages bekæmpelse af rotter, mosegrise og muldvarpe.
Der er ikke pligt for kommunen til at udføre bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe. I
henhold til en cirkulæreskrivelse fra indenrigsministeriet fra 26.11.82 kan
landbrugsministeren, hvis det skønnes påkrævet pålægge kommunalbestyrelsen at
udføre bekæmpelse af muldvarpe, hvis betydende erhvervsinteresser skades.
Sådanne pålæg er ikke udstedt de senere år, men der kan være en risiko for
merudgifter ved at nedlægge ordningen til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe,
hvis der sker større opformeringer, uden at private finder anledning til at bekoste en
bekæmpelse. De midler der er til rådighed for private er ikke tilstrækkelige til en
effektiv bekæmpelse.
I henhold til bekendtgørelsens kapitel 3 "kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der
skal opkræves gebyrer til dækning af omkostningerne ved den kommunale
bekæmpelse af rotter. Gebyrer pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og
opkræves som en andel af ejendomsværdien. Kommunalbestyrelsen fastsætter for
hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser for gebyrets størrelse. Gebyret kan
opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter." Den andel der går til
bekæmpelse af rotter i kloakker bør fremover betales over kloakkontoen. Der er ikke
taget stilling til opkrævning af administrationsgebyr.

Sag nr. 73

Sag nr. 73

Den økonomiske konsekvens vil være en besparelse på Teknisk Udvalgs konto på
112.000 kr. årligt, omlagt til brugerbetaling. Forudsat en ligelig fordeling på
skønsmæssigt 5.000 ejendomme vil det blive et beløb på under 25 kr. årligt pr.
ejendom.

Indstilling:
Dette dagsordenspunkt forelægges den 28.3.95 enslydende Plan- og Miljøudvalget
og Teknisk Udvalg.
Teknisk forvaltning indstiller at:
1. Rottebekæmpelsen varetages fremover af Anlægs- og Driftsafdelingen og Teknisk
Udvalg, for så vidt angår driften af ordningen, annoncering og årlig indberetning til
styrelsen. Myndighedsudøvelse som udstedelse af påbud i medfør af
bekendtgørelsen varetages af Bygnings- og Miljøafdelingen og Plan- og
Miljøudvalget.
2. Ordningen brugerfinansieres med virkning fra 1.1.96.
3. Ordningen indskrænkes til kun at omfatte rotter. Hvad angår mus, mosegrise og
muldvarpe, hvor kommunen ikke har nogen forpligtelse efter loven, henvises dertil
private firmaer, som foretager skadedyrsbekæmpelse.
Det indstilles til Plan- og Miljøudvalget at punkt 1-3 tiltrædes og sagen videresendes til
Teknisk Udvalg til godkendelse.
Det indstilles til Teknisk Udvalg at videresende sagen til Økonomiudvalget med
indstilling om at beslutte, at ordningen brugerfinansieres pr. 1.1.96, og at budget 1996
udarbejdes i overensstemmelse hermed.

TU's beslutning:

V

Sag nr. 74
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/mh

Sag nr. 74

Vejvæsenet - "Åbent hus"
J.nr. 00.13.G01/2334
Det er planlagt at arrangere "åbent hus" i vejvæsenet den 6. maj 1995.
Formålet er at give kommunens borgere lejlighed til at se og høre om vejvæsenets
opgaver, materiel m.v.
Til orientering forelægges skitse til program.
Det indstilles, at programskitse tages til efterretning.

TU's beslutni

Sag nr. 75
TU-møde den 28. marts 1995
RH/mh

Hvrevognsbevillinq
J.nr. 22.11.G01/355
Der har været annonceret om en ledig hyrevognsbevilling.
Indkomne ansøgninger forelægges.
Indstilling fra Taxa's besyrelse forventes fremlagt på mødet.

Bilag: Oversigt af 17. marts 1995 over ansøgere.

TU's beslutning:

Sag nr. 75

Sag. nr. 76
TU-møde den 28. marts 1995
Tine Terkildsen/aa

Sag. nr. 76

Tømninqsordning for bundfældninqstanke.
J.nr. 09.00.01G01/1098
Som en følge af at recipientbelastningen fra rensningsanlæg og regnvandsudløb er
blevet reduceret, er betydningen af belastningen fra ikke kloakerede ejendomme
steget. Dette gælder specielt i de mindre vandløb og søer, hvor de øvrige belast
ningskilder helt eller delvist er Ijemet.
Udledningen fra enkeltejendommene er iflg. recipientkvalitetsplanen medvirkende
årsag til, at man ikke opnå de fastsatte recipientmålsætninger.
Hvis kommunen skal have sikret en god vandkvalitet i vandløbene og søerne, skal
belastningen fra de ukloakerede ejendomme altså begrænses. Det vil sige, at de
private renseanlægs funktioner skal søges forbedret, således at afløbene fra disse
medfører mindst mulig påvirkning af recipienterne.
Dette gøres bedst ved, at der i kommunen etableres en fast tømningsordning for
bundfældningstanke.
Ved fælles obligatorisk bortkørsel undgår man bl.a. nedgravning af slam, som vis-se
steder kan medføre forurening af grundvandet. Desuden sikre man at slammet fjernes
med passende mellemrum (1 år), hvilket er nødvendigt for at sikre bund
fældningstankenes funktionsdygtighed.
Erfaringer fra andre kommuner med fast tømningsordning har vist, at slammængden
er nogenlunde konstant fra år til år. Dog er slammængden altid betydelig større ved
første tømning. Ved første tømning er tankene normalt fyldt helt op med slam, fordi de
ikke har været tømt i årevis.
Ifølge kapitel 13 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 kan kommu
nalbestyrelsen bestemme, at der skal være en fælles tømningsordning i kommunen. I
så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen.
Med udgangspunkt i ovennævnte bekendtgørelse har forvaltningen udarbejdet et
forslag til et regulativ for tømningsordningen. Regulativet skal gælde for samtlige
ejendomme i kommunen, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak, undtaget er dog
ejendomme med samletanke.
Ordningen vil omfatte 169 ejendomme og foreslås at træde i kraft den 1. januar 1996.
Der er endvidere udarbejdet forslag til takstblad. Det er meningen at ordningen skal
være brugerbetalt og dermed økonomisk hvile i sig selv

Sag nr. 76
Sag nr. 76

Indstilling:
Teknisk Forvaltning indstiller at forslaget til regulativet og takstbladet tiltrædes.

Bilag :

- Forslag til regulativ for tømning af bundfældningstanke.
- Forslag til takstblad.

TU's beslutning:

Sag nr. 77
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/mh

Sag nr. 77

Renseanlægget - Deponering af slam
J.nr. 06.15.G01/1545
På udvalgets møde den 28. februar 1995 blev besluttet at iværksætte de planmæs
sige aktiviteter som forudsættes for gennemførelse af et depot, og at plan- og miljø
udvalget orienteres.
Plan- og miljøudvalget har på møde den 7. marts 1995 vedtaget at anmode om rede
gørelser for mulige depotplaceringer m.v. til udvalgets møde den 25. april 1995.
Der orienteres om indhold i møde på Esrum Møllegård den 10. marts 1995, samt for
valtningens møde med amtet om de planmæssige forudsætninger for anlæg af slam
depot.
Der orienteres om foreløbigt forslag til aftale til slamdeponering som overgangsord
ning.
Indstilling: Henstilles

TU's beslutning:

Sag nr. 78
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/mh

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 51 til pkt. 55.

Bilag: Oversigt

TU's beslutning:

Sag nr.

Sag nr. 79
TU-møde den 28. marts 1995

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

tf.

22

.

Sag nr. 79

Sag nr. 80
TU-møde den 28. marts 1995

Eventuelt

Sag nr. 80

FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

TILLÆGSDAGSORDEN
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 28. marts 1995 kl. 13.00
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: Kl. 13.00
Mødet hævet:

Fraværende:
løvrigt deltog:

—

Tillægsdagsorden for teknisk udvalgs møde den 28. marts 1995

Indholdsfortegnelse
SAGER OM VEJE. KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER
Sag nr. 81 - LBS/rk - J. nr.05.03.00 G01/2278
Fortove og cykelsti - Roskildevej

Sag nr. 81
TU-møde den 28. marts 1995
LBS/rk

Sag nr. 81

Fortov og cykelsti - Roskildevej,
J. nr. 05.03.00 G01/2278
Anlægsarbejdet med anlæg af ny bro på Roskildevej/Jernbanegade afsluttes med
fortov og cykelsti mellem Nygade og indkørsel til tankstation i nordside og til sti langs
åen i sydside.
Der mangler ca. 100 m fortov og cykelsti i nordside og ca. 75 m i sydside for at
tilvejebringe forbindelse med eksisterende anlæg syd for Møllevej og syd for indkørsel
til trafikterminal. Der er indhentet priser på arbejdets udførelse umiddelbart, og iflg.
aftale med formanden er arbejdet iværksat. Anlægsudgiften vil andrage kr. 225.000
excl moms.
Det indstilles, at det oplyste under omstændighederne tages til efterretning, og at der
ansøges om anlægsbevilling på kr. 225.000 finansieret af restbevilling på kr. 800.000
fra efterklaringstank på renseanlægget.
TU's beslutning:

