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Udskrift af beslutningsprotokollen til
Teknik- og Miljøudvalgs møde
Onsdag den 18. marts 2009 kl. 09.00

Åbent møde
545.
Renovering af diverse stikledninger 2008 - anlægsregnskab
Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for ”Renovering af diverse stikledninger 2008”.
Anlægsbevilling.............................................. 3.216.000,00 kr.
Forbrugt ......................................................... 3.198.652,29 kr.
Mindreforbrug ................................................
17.347,71 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

ad 545.

Redegørelse
KL. 06.01.00P20/09-8711

546.
Vejvedligeholdelsesarbejder 2007 - anlægsregnskab
Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Vejvedligeholdelsesarbejder 2007.
Anlægsbevilling....................2.017.000,00 kr.
Forbrugt ...............................2.016.732,80 kr.
Mindreforbrug ......................
267,20 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
Redegørelse
KL. 05.01.08S05/08-66739

ad 546.
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547.
Kvalitetsstyring - Beretning 2008 samt forslag til kvalitetspolitik og -mål
Teknisk Forvaltning fremlægger ” Kvalitetsstyring på natur- og
miljøområdet - Beretning om indsats og resultater” samt forslag
til reformulering af kvalitetspolitik og – mål, til godkendelse.
Desuden fremlægges forslag til procedure for behandlingen af
de næste årlige beretninger, til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at forslag til ny kvalitetspolitik og - mål godkendes,
at Beretning om indsats og resultater godkendes, og
at proceduren for offentliggørelse af Beretning om indsats og
resultater godkendes.
Redegørelse
KL. 00.15.12K07/09-7401

ad 547.
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548.
Forsøg med modulvogntog - del 2
Vejdirektoratet har fremsendt forslag til mindre ombygninger af
fire kryds af hensyn til modulvogntog (ekstra lange lastvognstog). Det drejer sig om krydsene Park Allé/Indkørsel til DSV,
Park Allé/Industrivej, Søndre Ringvej/Park Allé og Roskildevej/Vibeholms Allé.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til vilkår for Brøndby
Kommunes godkendelse af forslagene.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Brøndby Kommune meddeler Vejdirektoratet, at man er
indstillet på at medvirke ved forsøget, på
vilkår af:
• at de endelige trafiksikkerhedsrevisioner af detailprojekterne følges,
• at ændringerne i krydset Park Allé/Industrivej og de
ændringer i krydset Søndre Ringvej/Park Allé der
vedrører ruten videre ad Industrivej først anlægges,
når der er sikkerhed for, at transportfirmaerne på Industrivej selv bekoster eventuelle ændringer for at
komme fra Industrivej ind på ejendommene,
• at ændringerne i krydset Roskildevej/Vibeholms Allé
først anlægges, når der er sikkerhed for at evt. ændringer ved Priorparken bekostes uden udgift for
kommunen,
at Brøndby Kommune forudsætter, at kommunen kan trække
sig ud af forsøget efter 3 år, og Vejdirektoratet, hvis forsøget ophører i hele landet eller blot i Brøndby Kommune,
skal betale om-kostningerne til at trafiksikkerhedsrevisorer
vurderer om krydsene skal indsnævres igen og i givet fald
også betale for omkostningerne til selve ombygningen.

ad 548.

Redegørelse
KL. 05.13.15P08/08-67501

549.
Retningslinier for ophængning af valgplakater i Brøndby
Kommune
Der fremlægges forslag til retningslinier for ophængning af
valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende i Brøndby Kommune, til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse
med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende i Brøndby Kommune (bilag 1) godkendes.
Redegørelse
KL. 05.14.07G00/09-7314

ad 549.
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550.
Miljøvidenpark - tillægsbevilling
Teknisk Forvaltning søger om tillægsbevilling på 170.000 kr. til
årligt bidrag til Miljøvidenpark.
Albertslund Kommune har i 2008 sammen med en række partnere fremsendt en initiativbeskrivelse til en Miljøvidenpark til
Vækstforum og har i december 2008 fået tilsagn fra Vækstforum om støtte med 24 mio. kroner over tre - evt. fire - år.
Miljøvidenparken er et fællesskab mellem kommuner, diverse
producenter og forskningsinstitutioner, som skal understøtte innovationsprojekter mellem offentlige bygherrer, producenter og
forskere og oplyse og rådgive om investering i energirigtigt byggeri.
Teknisk Forvaltning fremlægger forslag om at Brøndby Kommune tilslutter sig Miljøvidenparken, forslag til finansiering af det
årlige bidrag på 5 kroner pr. borger (svarende til 170.000 kr.),
forslag til finansiering af ét årsværk til Miljøvidenparken som
egenfinansiering i forhold til Vækstforumprojektet, samt en skitse til det projekt, kommunen vil kunne byde ind med, til godkendelse.
Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Brøndby Kommune tilslutter sig Miljøvidenparken som
partner,
at at der gives en tillægsbevilling på 170.000 kr. til årligt bidrag til Miljøvidenpark,
at at der gives en negativ tillægsbevilling på 170.000 kr. til
kontiene til opvarmning og el, under Teknik- og Miljøudvalgets område,
at det årsværk, der skal indskydes, finansieres via energispareaktiviterne, og
at forvaltningen til udvalgets møde i april 2009 fremlægger
forslag til hvorledes dette skal ske.
Redegørelse
KL. 82.09.00A21/09-10237

ad 550.
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551.
Rottebekæmpelsesudstyr - tillæg til anlægsbevilling
Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling til
”Rottebekæmpelsesudstyr og flowmålere” på 350.000 kr. til indkøb af rottebekæmpelsesudstyr.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på
350.000 kr. til indkøb af ”Rottebekæmpelsesudstyr og
flowmålere”, og
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 350.000 kr. til
”Sanering af afløbsnettet - rådighedsbeløb”.

ad 551.

Redegørelse
KL. 06.01.06S05/08-206163

552.
Affaldsplan 2009-2020 - visioner og mål
Som afløsning for affaldsplanen for perioden 2005-2016 skal
der udarbejdes en ny affaldsplan for 2009-2020 med fokus på
årene 2009-2012.
En væsentlig del af arbejdet med planen er Kommunalbestyrelsens visioner og mål for området. Teknisk Forvaltning foreslår,
at udvalget, som grundlag for udarbejdelsen af hovedrapporten,
drøfter disse emner. Det endelige forslag til Affaldsplan 20092020 forelægges udvalget til mødet i april 2009.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Teknik- og Miljøudvalget - til brug for udarbejdelsen af hovedrapporten - drøfter væsentlige elementer, som bør indgå i visioner og mål for affaldsområdet.

ad 552.

Redegørelse
KL. 07.00.01P15/08-180039

553.
Markering af vandets dag med kampagnen "Vand i grunden"
Teknisk Forvaltning informerer om markering af vandets dag
den 22. marts 2009 med kampagnen ”Vand i grunden”.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.
Redegørelse
KL. 13.02.00I00/09-5108

ad 553.
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554.
Affaldskalender 2009-2010
Den nye affaldskalender til ”Affald og Service for parcel- og
rækkehuse” er under udarbejdelse, og vil blive omdelt til alle
parcel- og rækkehuse i slutningen af marts 2009. Teknisk Forvaltning fremlægger et udkast til efterretning.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at udkast til affaldskalender tages til efterretning.

ad 554.

Redegørelse
KL. 07.01.05I00/09-3821

555.
Skematisk oversigt over afsluttede anlægsregnskaber
Teknisk Forvaltning fremlægger skematisk oversigt over administrative anlægsregnskaber aflagt siden oktober 2008.
Sagen forelægges sideløbende for Børneudvalget og Økonomiudvalget.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at oversigten tages til efterretning.

ad 555.

Redegørelse
KL. 00.01.S08/09-8698

556.
Miljørepræsentantskabet
Afgørelse af hvilke sager der skal forelægges Miljørepræsentantskabet.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Punkt 548, 551, 553 og 554 sendes til Miljørepræsentantskabet til efterretning.

ad 556.
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