Teknisk Udvalg

Dagsorden
Dato:

Tirsdag den 3. december 2013

Mødetidspunkt: 18:00
Mødelokale:

Mødelokale B105

Medlemmer:

Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids
Christensen (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende:

Teknisk Udvalg
3. december 2013

Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden

Side

1.

M - Meddelelser Teknisk Udvalg december 2013

2

2.

A - Forbud mod cykling ved Taastrup Torv - TU

3

3.

I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig opgørelse) for
Teknisk Udvalg - TU

4

I - Godkendelse af betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S - TU

6

4.

1

Teknisk Udvalg
3. december 2013

1. M - Meddelelser Teknisk Udvalg december 2013
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg M
Sagsnr.: 13/266

Bilag:
1 Åben Forslag til busbetjening af plejecenter Birkehøj og opland

264756/13

2 Åben Vestforbrænding - Referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2013.pdf

274393/13
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2. A - Forbud mod cykling ved Taastrup Torv - TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg - A
Sagsnr.: 13/25258

Sagsfremstilling
I Tunnelen under Taastrup station er der skiltet med forbud mod cykling. Nu, hvor Taastrup
Torv er anlagt, er der ved tunneludmundingen konstateret problemer med cyklister, som skaber farlige situationer, idet de risikerer at køre ind i fodgængerne.
Administrationen har ansøgt politiet om samtykke til opsætning af skiltning, som forbyder cykling på arealet mellem tunneludmundingen og Vesterparken. Rent praktisk er det planen, at
opsætte cykelforbudstavler på bygningssøjlerne.
Et skiltet cyklistforbud vil nok få en række af de nuværende cyklister til at trække cyklen fremadrettet. Der vil dog nok også være cyklister, som trodser forbuddet. Erfaringsmæssigt bliver
den politimæssige håndhævelse af et sådant forbud ikke prioriteret særligt højt, og en alternativ løsning i form af forskudte bomme i tunneludmundingen er overvejet.
Da en løsning med bomme medfører trængselsproblemer anbefales det, at man afventer en
beslutning herom til effekterne af et skiltet cyklistforbud kan evalueres.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Skiltning eller bomme kræver politiets samtykke.
Politik/plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at det planlagte cyklistforbud vil afhjælpe problemerne i et vist omfang, men det er samtidigt administrationens vurdering, at der fortsat på trods af et skiltet forbud vil være problemer med uhensigtsmæssig cykling. Etablering af forskudte bomme i tunneludmundingen vurderes at medføre gener, når der er mange fodgængere. Særligt når cyklerne
trækkes gennem bommene vil det give opstuvninger af fodgængere. Samtidigt vil bommene
kun løse problemet lige ved tunneludmundingen. Der kan fortsat cykles mellem bygningerne,
så etablering af forskudte bomme giver ikke en fuldstændig løsning.
Indstilling
Administrationen indstiller, at kommunen beder politiet om at håndhæve cykelforbuddet umiddelbart efter indførelsen.
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3. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 (foreløbig
opgørelse) for Teknisk Udvalg - TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 13/21524

Sagsfremstilling
Administrationen fremlægger forslag til overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til
2014 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalgs område.
Den endelige opgørelse af overførsler fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet
for Høje-Taastrup Kommune.
Ved udgangen af regnskabsåret 2013 forventes et mindreforbrug i forhold til de afsatte anlægsbevillinger. Det skyldes, at en række anlægsprojekter ikke er forløbet som oprindeligt
planlagt ved bevillingsafgivelsen i oktober 2012. En overførsel af de foreløbig opgjorte ikkeforbrugte bevillinger forudsætter, at der skal gives en tillægsbevilling (genbevilling) i det budgetår anlægsbevillingen søges overført til.
Det foreløbige opgjorte mindreforbrug på anlægsområdet for Teknisk Udvalg, der søges overført, er i 2013 på netto 4,5 mio. kr. fordelt på brutto udgifter 5,7 mio. kr. og brutto indtægter
1,1 mio. kr.
Overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 (foreløbig opgørelse)
2014
(1.000 kr. netto)
indtægter
udgifter
Teknisk Udvalg
Anlægsprojekter
-1.132
5.664
I alt Teknisk Udvalg
-1.132
5.664

netto
4.532
4.532

(minus (-)= indtægt; plus (+)=udgift)
Specifikation af ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 for Teknisk
Udvalg (foreløbig opgørelse) findes i bilag 1.
Økonomi
Nettoeffekten af overførslerne er en positiv tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2014.
Anlægsbevillingerne skal i 2013 reduceres med et tilsvarende beløb. Nettoeffekten af overførslerne er en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2013 på Teknisk Udvalgs område.
Retsgrundlag
Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførslerne kræver derfor ny bevilling
(genbevilling)
Politik/Plan
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
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Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Det korrigerede anlægsbudget (anlægsrammen) for 2013 udgør i alt 10,1 mio. kr. på Teknisk
Udvalgs område. Heraf søges foreløbigt overført netto 4,5 mio. kr. til 2014.
Forskydninger i gennemførelsen af de enkelte bevillinger i anlægsbudgettet, bør undgås, men
er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer,
der forsinker den planlagte gennemførelse.
Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2014.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på netto 4,532 mio. kr. på politikområde 3.30
Anlægsprojekter (Teknisk Udvalg) til nedskrivning af anlægsbudgetter i 2013, som det fremgår
af bilag 1.
2. Der i 2014 gives en positiv tillægsbevilling på netto 4,532 mio. kr. på politikområde 3.26.26
Anlægsprojekter (Teknisk Udvalg) til overførsel og genbevilling af anlægsbudgetter i 2014, som
det fremgår af bilag 1.
3. Tillægsbevillingerne til overførslerne, som fremgår af bilag 1, frigives i 2014.

Bilag:
1 Åben Bilag 1: Ansøgning om overførsler af anlægsbevillinger fra 2013 til 2014
for Teknisk Udvalg (foreløbig opgørelse)

263964/13
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4. I - Godkendelse af betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S - TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 13/24642

Sagsfremstilling
HTK Kloak A/S har udarbejdet en ny/revideret betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S.
Betalingsvedtægten omfatter alle ejendomme der er koblet til det offentlige kloaksystem og
beskriver, hvordan tilslutning, håndtering og betaling administreres.
06-09-2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af en variabel del af vandafledningsbidraget
m.v. i kraft. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov om ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable
del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på
markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.
Revisionen er desuden en opdatering som konsekvens af selskabsgørelsen af forsyningsselskaber, der har medført ændringer i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg i 2010. Den
nye/reviderede betalingsvedtægt erstatter således betalingsvedtægten fra 2002.
Kompetencen til at udforme betalingsvedtægten ligger hos HTK Kloak A/S. Høje-Taastrup
Kommune skal, jf., vandsektorloven, udelukkende foretage en legalitetskontrol af betalingsvedtægten for at sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende
lovgivning i øvrigt. Det betyder blandt andet, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere fastsætter bestemmelserne i betalingsvedtægten samt en række andre forhold, som fremgår af
vedlagte bilag.
Der er i denne nye/reviderede udgave af betalingsvedtægten sket følgende ændringer i forhold
til den foregående betalingsvedtægt:
·

I indledningen er sammenhængen mellem Høje-Taastrup Kommune, HTK
Kloak A/S og HTK Forsyning A/S beskrevet kort.

·

Spildevandsforsyningens ansvarsområde og de private/borgernes ansvarsområde er beskrevet tydeligere i betalingsvedtægten

·

Der er tilføjet et afsnit om sikkerhedsstillelse, idet den nye lovgivning giver
spildevandsforsyningen mulighed for, at opkræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes.

·

Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af
vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder
med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster. Vandforbrug til og med 500 m3 opkræves efter takst 1, vandforbrug på over 500 til og med 20.000
m3 opkræves efter takst 2, og vandforbrug på over 20.000 m3 opkræves efter takst 3. Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes
som vandforbruget på de enkelte trin ganget med den kubikmetertakst, der er fastsat for det
pågældende trin.
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HTK Kloak A/S takster for 2014 er beregnet til de takster der fremgår af nedenstående tabel.
Takster for 2014
Variabelt bidrag - Trin 1 (2.015.000 m3)

15,29 kr./ m3

Variabelt bidrag - Trin 2 (333.180 m3)

14,68 kr./ m3

Variabelt bidrag - Trin 3 (27.000 m3)

13,46 kr./. m3

Opkrævning af vandafledningsbidrag efter trappemodellen har ingen betydning for spildevandsforsyningens indtægtsgrundlag, da fastsættelse af de tre nye kubikmetertakster stadigvæk skal
ske med udgangspunkt i hvile i sig selv princippet samt overholdelse af Forsyningssekretariatet’s udmeldte årlige indtægtsramme for Spildevandsforsyningen.
Opkrævning af vandafledningsbidrag efter trappemodel har derimod betydning for de ejendomme, som skal betale efter trin 1, da indtægtsramme for spildevandsforsyningen er den
samme. Dvs. en mindre opkrævning hos de ejendomme, som skal betale efter trin 2 og trin 3
vil betyde en tilsvarende større opkrævning hos ejendomme, som skal betale efter trin 1.
For sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse og hvor der ikke kan afregnes efter
vandmåler er normalforbruget ændret fra 85 m³ pr. år til 70 m³ pr. år.
Retsgrundlag
Denne betalingsvedtægt er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010
om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), senest ændret
ved lov nr. 902 af 4. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.
Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009
om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse
nr. 979 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr. 1448
af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4 (spildevandsbekendtgørelsen) og andre relevante love.
Politik/Plan
Gældende Spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune.
Information
Ved annoncering i lokal avis og på HTK Forsyning A/S’s hjemmeside
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Den nye/reviderede betalingsvedtægt er fremlagt for HTK Kloak`s bestyrelse den 31. oktober
2013. Bestyrelsen har godkendt betalingsvedtægten.
Administrationen vurderer, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og gældende lovgivning i øvrigt.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at betalingsvedtægten for HTK Kloak A/S godkendes.

Bilag:
1 Åben Betalingsvedtægt for HTK Kloak A/S

260938/13
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