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DAGSORDEN
til Teknisk Udvalgs mode onsdag den 4. oktober
1995, Id. 15.00 i Thomas Kingo.
s

Fraværende:

124. Orientering og efterretning.
a.
Dagsorden/referater.
Dagsorden til pressen.
Referat af formandsmøde 25.9.1995.
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø dagsorden og resolutioner fra mødet
dagsorden til mødet 26.9.1995

12.9.1995 og

AF AV I/S - dagsorden med bilag til bestyrelsesmøde
29.9.1995.
b.
Love og bekendtgørelser
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 557 af
30. juni 1995 om ændring af bekendtgørelse om er
hvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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c.
Tidsskrifter, rapporter og information m.v.
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø - rapporten
"Vandkvalitet og vandforbrug 1994".
Miljø- og Energiministeriet - "Rådets årsberetning
1994"
Miljø- og Energiministeriet - "Naturforvaltning 1994" en årsberetning fra Naturforvaltningsområdet.
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Miljø- og Energiministeriet - "Principper for etablering
og sanering a f højspændingsanlæg"
Miljø- og Energiministeriet - "LANDSPLAN nyt", nr.
11 september 1995.
Vejdirektoratet - uheldsrapporten "Trafikuheld i 1994"
Frederiksborg Amt - ""Kom godt hjem" , en rapport
over resultater og indhøstede erfaringer af det lokale .
trafiksikkerhedsarbejde i Frederiksborg Amt.
d.
Analvserapporter
Fra Miljø-og levnedsmiddelkontrollen
Metalskolen, Slagslundevej 13, bassin.
Analyserapport af 23.8. og 21.9.1995. Ingen bemærk
ninger
Slangerup Svømmehal, Idrætsvej, undervisningsbassinet.
Analyserapport a f 23.8. og 21.9.1995, Ingen bemærk
ninger.
Slangerup Svømmebad, Idrætsvej, 25 m bassin.
Analyserapport af 29.8. og 21.9.1995. Ingen bemærk
ninger.
Sundbylille Renseanlæg, Oppe Sundbyvej 8.
Analyserapport af 23.8. og 12.9.1995. Ingen bemærk
ninger.
Slangerup Renseanlæg, Håndværkervangen 27.
Analyserapport af 23.8. og 12.9.1995. Ingen bemærk
ninger.
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Uvelse Renseanlæg, Lystrupvej 57.
Analyserapport af 23.8. og 12.9.1995. Ingen bemærk
ninger.
Uvelse Renseanlæg, Lystrupvej 57.
Frederiksborg Amt meddeler i skrivelse a f 21.9.1995, at
udlederkravet ikke var overskrevet ved analyserappor
ten af 23.8.1995, som meddelt i tidligere skrivelse af
19.9.1995

sekr./dngsordener m.m./ skabelon

4.10.1995

Form andens
initialer

Blad nr.

- 168

Dag og år

SLANGERUP K O M M U N E
T e k n is k U dvalg

Jørlunde Vandværk, rent vand.
Analyserapport af 10.7.1995. Ingen bemærkninger
Badevands-/recipientstationer, Slangerup kommune.
Buresø, badeplads.
Analyserapport af 5.9.1995. Ingen bemærkninger.
Badevands-/recipientstationer, Allerød kommune.
Bastrup sø, campingplads og Buresø, badebro.
Analyserapport a f 5.9.1995. Ingen bemærkninger.
Scandinavian Soya Company, Industrivej 24 K.
Analyserapport af 3.7. og 5.9.1995. Ingen bemærknin
ger.
e.
Byggeri
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Byggetilladelse til ejeren a f ejendommen Kvinderupvej 3
til opførelse af en carport/redskabsrum på 39 m2 samt
Overdækket terrasse på 32 m2.
Fredningsnævnets sekretariat meddeler i skrivelse af
20.9.1995 Fredningsnævnets for Frederiksborg Amt, at
ansøgningen om udstykning af matr. nr. 17 Jørlunde by,
beliggende Jørlunde Overdrev 20 og opdele den på
ejendommen beliggende villa i 3 boliger ikke vil være i
overensstemmelse med Overfredningsnævnets kendelse
af 13. februar 1948 om fredning af arealer omkring
Bastrup og Bure Søer, hvorfor sekretariatet anbefaler
Fredningsnævnet at behandle ansøgningen i medfør af
Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 2.
f.
Miljø
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Teknisk forvaltninger anmoder Slangerup-Jørlunde
Skytteforening om en kommentar til klage fra Grund
ejerforeningen Buresø over, at der er blevet skudt på
200 meter-banen onsdag den 2. august 1995 frem til kl.
21.30. Banens miljøgodkendelse sætter vilkår om, at ba
nen kun må benyttes indtil kl. 20.00.
Klage over, at de sikkerhedsmæssige forhold på
Slangerup-Jørlunde
Skytteforenings
200
meter
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skydebane er utilstrækkelige,
Politimesteren i Hillerød.

4.10.1995

er

videresendt

til

Firmaet Gropa meddeler i skrivelse af 29.8.1995, at der
foregår ulovligt oplag og bearbejdning af farlige stoffer

Teknisk Udvalg meddeler i skrivelse af 8.9.1995 Frede
riksborg Amt, at man anbefaler at der meddeles Slange
rup Speedway Klub uændret aktivitetsniveau til klub
bens ansøgning om miljøgodkendelse, idet udvalget er af
den opfattelse, at der principielt ikke bør ske en udvi
delse af de støjende aktiviteter, herunder anvendelse af
højtaleranlægget.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen meddeler registre
ring a f ejerskifte for henholdsvis Slangerup Døgnkiosk,
Kongensgade 34 og Thomsens Dinér Transportable,
Kongensgade 33.
gFærdselsuheldsregistrering
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17.6.1995 Højskolevej ud for nr. 7.
h.
Miljø- og Energiministeriet fremsender information om
sommerhuslovgivningen.
i.
Kopi af skrivelse til vognmand John Berg, hvori medde
les, at Teknisk Udvalg har besluttet at tage John Bergs
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ønske om ikke at vedstå sit tilbud af 1.6.1995 på ind
samling og transport af dagrenovation i Slangerup
Kommune til efterretning.
Samtidig takker man John Berg for det gode samar
bejde.
j*
Teknisk forvaltning har i skrivelse af 4.9.1995 til An
delsboligforeningen Bakkebo II kommenteret Grund
ejerforeningen Bakkebo Syd's henvendelse til Andels
boligforeningen Bakkebo II om direkte adgang fra ejen
dom til stamvej og parkering på stamvejen, og gør i
skrivelsen opmærksom på, at lokalplanen for området er
taget op til revision og vil blive udsendt i offentlig hø
ring i slutningen af indeværende år,
k.
Grundejerforeningen Bakkebo Syd opfordrer i skrivelse
af 14.9.1995 til Andelsboligforeningen Bakkebo II be
styrelsen til at spørge beboerne i Bakkebo 120 - 132,
om de har set, hvem der har kappet samtlige 22 vejtræer
på stamvejens østside, for herigennem at finde en udvej
for indgivelse af politianmeldelse af hærværket.
l.
Frederiksborg Amts Miljøafdeling fremsender resultat af
en undersøgelse af forekomsten af gener fra infralyd/lavfrekvent støj.
m.
Grundejerforeningen Banevænget stiller i skrivelse af
24,9.1995 en række spørgsmål om parkeringsbegræns
ninger og skiltning på Banevænget.
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n.
Kommunernes Landsforening's skrivelse af 21.9.1995
om standardisering af farverne på telefonskærme.
o.
Der har været afholdt licitation den 27.9.1995 om
forpagtning a f matr. nr. lOi, 13d og 106 Slangerup by.
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PKursus over emnet "Hvad gør vi med slammet?" på Den
Kommunale Højskole i tidsrummet søndag den 12. tirsdag den 14. november 1995.
Tilmelding senest 24.10.1995.
qAfskærende ledning Uvelse.
I forbindelse med omlægningen af grøften mellem
matriklerne 5y_og 4a vil berørte jordejere blive ind
formeret om indsigelsesret.
Berørt bliver
Vedlagt sagen ses plan over ledning,
r.
Slamudbringning
I forbindelse med fornyelse af vores slamkontrakter
opsplittes kontrakterne i en vognmandsdel og en
landmandsdel. Der er lagt op til en aftale med Jens C.
Nielsen,
som i det næste år kan aftage
det i kommunen producerede slam. Vognmændene
Arne C. Olsen og H. C. Svendsen får lov til at byde
på transporten.
Det forventes, at udgifterne vil være nogenlunde kon
stante.

125. Økonomirapportering pr. 16.9.1995.
00.01002 F6879
lean
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Regnskabsrapport driftsbevilling nr. 16.9.1995.
Bevilling: udgift
kr. 7.908.055
indtægt
kr.
879.730Forbrug: udgift
indtægt

kr.
kr.

5.886.708
864.571-

004004 Slangerupgård. Der kommer til at mangle ind
tægter på ca. kr. 6.400, idet det bortforpagtede areal er
gået lidt ned og der har været en uforudset udgift til
fældning af udgåede træer. 011040 Strædet 3 nedskrives
tilsvarende.
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011002 Slangerup Ås. Der er behov for kr. 7.000 til
dækning af udgifter. 011030 Kirkestræde nedskrives til
svarende.
012004 Rutebilstationen. Der er behov for at øge det af
satte beløb til vedligeholdelse med kr. 25.000 for at
dække udgifterne til toilethus og skur. 012010 matr.nr.
7e Jørlunde nedskrives tilsvarende.
Udlejning af ventesalsbygning er stadig uafklaret.

Indstilling: Indstilles tiltrådt..

Regnskabsrapport forsyningsvirksomheder nr.
16.9,1995.
Bevilling: udgift
kr. 8.272.430
kr. 11.514.010indtægt
Forbrug: udgift
indtægt

kr. 5.246.631
kr. 11.604.531-

Nettorammebevilling overholdes.
Spildevandsanlæg.
Tøinningsordning.
mindre ind budgetteret
Renovation.

Ingen bemærkninger.
Indtægterne bliver lidt

Losseplads.
Olie- og kemikalieaffald.
De mindre indtægter opvejes af større indtægter på de
øvrige forsyningsområder, sidst på året vil der blive lagt
op til budgetomplaceringer.

Indstilling: Tages til efterretning.
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Regnskabsrapport investeringer pr. 16.9.1995.
00 Byudvikling, bolig og miljø.
Rådighedsbeløb
kr. 7.959.494
kr. 1.127.690Forbrug

sekr./dagsordener m.m./ skabelon
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Jordforsyning og faste ejendomme: Ingen bemærk
ninger.
Spildevandsanlæg: Ingen bemærkninger.

Indstilling: Tages til efterretning.
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02 Vejvæsen.
Rådighedsbeløb

kr. 3.317.244
71.938kr.

Forbrug
Indtægt

kr. 1.872.563
71.938kr.

228007 Kongensgade fra M.P Jensensvej mod nord,
nedskrivning med kr. 6.900
228009 Rådhuspladsen, kr. 25.000 til tidligere projek
ter, er tidligere godkendt, men er ikke
blevet
overført.
228010 Kirketorvet, rådighedsbeløbet nedskrives med
kr. 126.200 til forbruget, idet der ikke
påregnes udført mere på Kirketorvet i denne
omgang.
228011 P-plads nord for Rådhus, regulering med
kr. 4.153 til faktisk forbrug.
228012 Kongensgade SYD, restrådighedsbeløb på øvri
ge konti overført hertil.
Projektet overholder ikke tidsplan. Der er accep
teret en tidsfristforlængelse på 14 dage, ca.
halvdelen af tidsfristforlængelsen skyldes
merarbejder på kloak og småjusteringer på
vejarbejdet. Entreprenøren har forlangt
fristforlængelse på 3 uger, hvilket er
afvist.
Der er udarbejdet skitseforslag til parkeringsan
læg ved Rådhusstræde, som ønskes udført i
forlængelse af entreprisen.
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Indstilling: Omposteringerne indstilles godkendt og det
indstilles at parkeringen i Rådhusstræde kan gen
nemføres som skitseret.
./. Kopi af regnskabsrapport pr. 16.09.1995 vedlægges.

126. Dispensation fra lokalplan nr, 15.
01.02.05 P21 F 6928
moni
I forbindelse med opførelse af 16 andelsboliger ved
Bakkebo ansøger Biilow & Nielsen A/S om dispensa
tion fra bestemmelserne i lokalplan nr. 15, § 6.10, der
bestemmer, at beboelsesbygninger skal placeres med
gavl eller facade i skel mod boligvej eller sti.
Ifølge projektet ønskes husene placeret fra 2 m til 8 nr
fra skel mod vej for at opnå en mere traditionel opde
ling af grundarealet i forhave og baghave, samt for at
få plads til redskabsskure og renovationsbeholdere m.
v. foran husene.
Andelsboliger i de 2 tidligere etaper fraviger også lo
kalplanen med hensyn til boligernes placering i for
hold til vej og sti, idet der i disse områder er udlagt
fælles parkering og internt stinet.
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I det aktuelle tilfælde udlægges vejarealet som et
selvstændigt matrikelnummer sammen med grønne
områder og andre fællesarealer med henvisning til, at
der i området også er 3 ejerboliger, der skal betjene
sig af vejen. Det bliver hermed nødvendigt at dispen
sere fra ovennævnte bestemmelse i lokalplanen, hvis
det fremsendte projekt skal kunne gennemføres.

Det indstilles,
at der foretages høring af ejere og brugere indenfor
lokalplanområdet. Høringen foretages efter planlovens
§ 20, stk. 1, forinden der meddeles dispensation fra
lokalplanen.
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Såfremt der ved høringen fremkommer indsigelser
mod bebyggelsesforslaget af 9 .august 1995, forelæg
ges sagen udvalget påny.
Teknisk udvalg, den 6. septem ber 1995:
Indstilling tiltrådt.
Teknisk udvalg, den 4. oktober 1995:
Frist for indsendelse af indsigelser og bemærkninger
er den 29. september 1995. De indkomne indsigelser
vil efter denne dato ligge i sagen til gennemsyn.
Indstilling vil foreligge til mødet.

127. Vintervedligeholdelse
1995/96.
05.07.02G01
egma

for

vinteren

F 6932

Regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje og stier blev sidst revideret oktober 1990.
På overordnede fordelingsveje, som udtrykkeligt er
nævnt ved navn i regulativet, foretages snerydning hele
døgnet. Boligveje ryddes normalt ikke for sne. På de
øvrige veje foretages snerydning kun inden for normal
arbejdstid og kun med kommunens eget mandskab og
materiel.

Nr. 571 Dafolo S 08 42 2S 22 - Eftei..
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Det blev besluttet i september 1994, at der fremover
skal ryddes sne og glatførebekæmpes på Fabriksvangen,
Flåndværkervangen, Industrivej, Banegraven og Bølle
mosevej samt adgangsveje til børnehaver.

Det indstilles,
at fastholde regulativet uændret for vinteren 1995/96.
Teknisk udvalg, den 6.9.1995:
Optages til drøftelse på næste møde og Egon Madsen
anmodes om at være tilstede.

sekr./dagsordener m.m./ skabelon

F orm andens
initialer

Blad nr.

176

Dag og år

SLA N G ERU P K O M M U N E
T e k n is k U dvalg

128.
INDSAMLING
FORMÅL.
00.05.09G01 F 6941
lian

4.10.1995

TIL

HUMANITÆRE

Foreningen Iran Aid-Danmark ansøger om tilladelse til
indsamling af midler til understøttelse af Khomeini re
gimes ofre (forældreløse børn og hjemløse familier) i
Iran.
Foreningen ønsker tilladelse til opstilling et centralt sted
2 gange om måneden, indtil 2.2.96.
Rådhuspladsen kan anvises som indsamlingssted fra
1.11.95, såfremt Hillerød Politi ligeledes giver sin tilla
delse.
Det indstilles, at foreningen far tilladelse til at indsamle
midler 2 gange om måneden fra 1.11.95 indtil 2.2.96 på
rådhuspladsen, såfremt Hillerød Politi ligeledes giver
tilladelse.

129. HT Linie og kjøreplanændringer
13.05.02.P00F6892
dsh
Etablering af en ny buslinie 309E mellem Farum og Fre
derikssund ser nu ud til at være faldet på plads.
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Finansieringen af etablering af busbaner på Frederiksborgvej i Fanam er aftalt, idet Udvalget for Teknik og
Miljø i Frederiksborg Amt har godkendt at dele udgiften
med HT.
HT har på møde d. 28. september 1995 meddelt, at man
forventer at igangsætte buslinie 309E 2. januar 1996.
Teknisk Udvalg besluttede på møde den 15. juni 1995,
at der skulle etableres følgende stoppesteder gennem
Slangerup:
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<» På
Strandstræde
ved
Hauge
Møllevej/SIangerupgårdsvej,
• Rutebilstationen,
• På Københavnsvej ved Tagetesvej/Tulipanvej,
• På Københavnsvej ved Ny Øvej/Industrivej.
HT og entreprenøren er indstillet på en justering af
stoppestederne, hvis det viser sig nødvendigt. Imidlertid
mener HT, at stoppestederne er placeret meget tæt på
Københavnsvej, og at yderpunkterne måske kunne fa
glæde af et stoppested. Af hensyn til tidsplanen og kor
respondance med S-tog og øvrige buslinier er det ikke
muligt at øge antallet af stoppesteder.
Spørgsmålet er, om udvalget fastholder den trufne be
slutning, eller om det ene stoppested på Københavnsvej
evt. skal udelades til fordel for etablering af et stoppe
sted på Frederikssundvej ved Hørup.

Indstilling:
Fremlægges til fornyet drøftelse.

130. Byrådsmedlem Ejvind Mortensen, SF, ønskede
følgende optaget på Byrådets dagsorden til mødet
27.9.1995:

Energibesparelser og fremme af vedvarende
energi, kommunale ejendomme.
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"For at reducere anvendelsen af fossil energi ønsker
Byrådet, at der gøres en aktiv indsats for energibespa
relser og fremme af vedvarende energi.
Derfor skal der ved alle væsentlige til-, om- og nybyg
ninger på kommunale ejendomme i fremtiden tages
højde for:
1.

Fremme af lavt energiforbrug gennem isolering
og hensigtsmæssig installationsvalg.

2.

Energigenvinding.
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