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Hermed indkaldes til møde i udvalget for
teknik og miljø, onsdag d.3. 9. 86 kl.
14,00, på teknisk forvaltning Slangerupgård.

Fraværende:

Meldt afbud: Frederik Møller

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Besigtigelse af Slangerup renseanlæg, kl.
14.OO.
a.
Møde i Buresøudvalget 11.8.86.
b.
Tilsyn med spildevand:
Hørup renseanlæg 27.6.86: BIS ikke
overholdt.
Sundbylille renseanlæg 12.6.86: Ingen
bemærkninger.
Slangerup renseanlæg 20.6. og 16.7.86:
BIS, NHs-N ikke overholdt.
Uvelse renseanlæg 20.6.86: B±5, ilt,
NH3-N ikke overholdt.
Uvelse renseanlæg 16,7.86: Ilt ikke
overholdt.
Hørup renseanlæg 17.7.86: Tot-N ikke
overholdt.
Sundbylille renseanlæg 17.7.86: BiS og
Tot-N ikke overholdt,
Hørup renseanlæg 7.8.86: Total-kvæletof
ikke overholdt.
c.
Hegning omkring grusgrav på Lystrupgårds
jorder.
d.
Miljøstyrelsens cirkulære og bekendtgørelse om tilførsel af spildevand til
vandløb, søer eller havet m.v.
e.
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Byggemødereferat udvidelse Slangerup
renseanlæg.
f.
Hovedstadsrådets godkendelse af §
21-spildevandsplan for Frederikssund
kommune.
9*
Information fra gendan A/S om indsamling
af renovationsaffald.
h.
Der udsættes græskarper i mosen ved
Kongshøjparken i efteråret 1986 og i Hans
Atkes rnose 1 foråret 1987 for at begrænse
grødevæksten.
Der er udsat ænder i Kongshøjparkens
mose.
i.
Tilsyn med vandforsvnina:
Privat boring,
Nitratindhold på acceptabelt niveau.
Vandet må dog ikke bruges til fremstil
ling af modermælkserstatning.
Bakterio
logisk kvalitet forteat ringe.
jEnergistyrelsen fremsender rapport HVarmeforsyningsplanlægning 1985".
k.
Referat af møde den 21. august 1986 med
vandværkerne om første fase af
vandforsyningsplanen.
1.
Bestyrelsesmøde i AFAV den 29. august
1986.
m.
Vejdirektoratet indbyder politikere og
tekniske chefer til vejdag 86, den
9. 10. 96.
n.
Kommuneforeningen fremsender kopi af brev
fra amtsrådets tekniske udvalg og opfor
drer kommunerne til positivt at medvirke
ved indsamling af oplysninger om
kemikalieaffaldsdepoter.
o.
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Ønske om en busforbindelse BallerupSlangerup.
PLevnedsmiddelstyrelsen fremsender kopi af
brev til samtlige amtsråd vedr.
godkendelsesordningen i lov om miljø og
genteknologi.
q.
Hovedstadsrådet meddeler, at de tager
kommunens redegørelse vedr. de kommunale
renseanlæg til efterretning.
r.
Tilsyn med svømmebade;
Slangerup svømmehal 19.8.86: Klorindhol
det for lavt, hvilket også afspejler sig
i forhøjet kimindhold.
Metalskolen 19.8,1986: Intet at bemærke.
s.
Dagsorden den fælleskommunale modtage
station 27.8.1986.
t.
Skrivelse fra Renholdningsselskab af 1898
vedrørende avisindeamling i kommunen.
u.
Elektricitetsselskabet Isefjordværket
Interessentskab meddeler, at man senere
vil vende tilbage hvorvidt bygning af
varmecentralen ved Slangerupgård kan
komme med i forsøget på decentral
kraftvarmeværket.
v.
Frederiksborg amts motorklub har fået
tilladelse til 29,8.1986 at give elever
fra Skævinge skole indsigt i begrebet
knallert speed-way.
x.
Referat af formandsmøde 25.8,1986.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
Frigivelse af anlægsbevilling:

Nr. 1651 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

S LA N G ER U P

KOMMUNE

Da90Sl?r‘3. 1986

B'acinr.

1 Q ()

Formandens
initialer:

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

EF

Lærkensten III ansøgning om frigivelse af
kr. 242.OGO til befæstelse af fortov
langs Agervej og stianlæg ved Slotsmosen.
Afskærende hovedledninger, ansøgning om
frigivelse af kr. 120.000 til udbygning
af pumpestation P,5 ved Stationsvej.
Uvelse renseanlæg, ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling kr. 120.000 til
udbygning af anlægget i henhold til
projekt fra I. Kriiger A/S.
Investeringsoversigten.
Lystrupvej. Nedsat til kr. 870.000, idet
udgift til byggemodning af II etape, de
sidste 40 boliger, først forventes i
1987.
Det indstilles, at kr. 715.000 optages på
investeringsoversigten i 1987, der heref
ter bliver kr. 1.686,000.
Der sættes spørgsmålstegn ved, at salgs
indtægter kan komme op på de forventede
kr. 9.780.000, grundet forsinket salg af
II etape, kr. 6.060.000 foreslås flyttet
til 1987.
Uvelse renseanlæg. På investeringsover
sigt 1987 skal optages beløb til dækning
af udbygning af anlægget.
Industriområde øst
Salgsindtægt for den sidste industri
grund kr. 977.440 foreslås flyttet til
1987.
Forslag til tillægsbevillinger på drifts
budget vil først komme til mødet.
00.01002 F 4170 LA

3.
VEJSYN.
Pilevangen 2, anmoder
på grundejerforeningens vegne, om at få
fastsat bestemmelser om fremtidig ved
ligeholdelse af Pilevangen og fordeling
af udgifter.
Sagsbehandling:
Der afholdes vejsyn på Pilevangen kl.
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15,50. De vejberettigede er indkaldt til
til vejsynet, der ligeledes er annonceret
i Slangerup Avis.
05.01.00K08 f 4275 jh

6 /

4.
NEDLÆGGELSE AF UDLAGT PRIVAT FÆLLESVEJ.
Ejeren af ejendommen Erik Arupsvej 7
anmoder om, at et udlæg af 176 m2 til
vej, som er tinglyst på ejendommen,
ophæves.
Sagsbehandling:
Vejudlægget blev tinglyst i 1964, da man
ønskede en mulighed for eventuelt at
forlænge Erik Arupsvej til Øvej. I
lokalplan nr. 25 er planen om at forlænge
Erik Arupsvej opgivet. Vejudlægget tjener
således ikke længere noget formål.
Det indstilles, at vejudlægget ophæves
efter privatvejslovens regler for
nedlæggelse af private fællesveje, og at
udgifterne herved pålægges ejeren af
ejendommen.
05.02.04G01 F 4342 JH

5.
CYKELRUTEPRQJEKT.
Ministeriet for offentlige arbejder
forespørger, om kommunen har konkrete
ideer til gennemførelse af cykelruteprojekt. i 1988.
Sagsbehandling:
Forvaltningen foreslår, at ministeriet
ansøges om tilskud til et cykelrute
projekt omfattende en ringforbindelse
omkring Slangerup by.
05.04P20 F 4331 JH

6.
FLAGALLE.
Erik Nielsen, Jørlunde Sogneforening,
anmoder om at få etableret flagalle i
Jørlunde.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at kommunen etablerer
flaghuller i Jørlunde Bygade, som det er
gjort i Uvelse og Lystrup.
05.14.G01 F4345 JH
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7.
TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAKNET.
I forbindelse med frastykning af parcel”
ler fra eksisterende ejendomme er der
ofte problemer med at skaffe tilfredsstillende kloaktilslutningsmulighed uden
pumpning.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at kommunen kun etablerer
stik til en frastykket parcel og, at
eventuel etablering af pumpeinstallationer påhviler ejendommen.
06.01.00G01 F 4355 JJ

8.
VANDFAFLEDNIN6SAFGIFT 1986.
I medfør af kloakbetalingsvedtægten S 4,
stk. 7, kan virksomheder, der har stor
grad af biologisk forurenet spildevand,
pålignes særbidrag.

9 -

Sagsbehandling:
Indstilling vil foreligge til mødet.
06.01.00029 F 4332 HL

9,
KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG.
Viggo Kaels & søn A/S, Kongenegade 43 A,
matr.nr. 16 av Slangerup, er i
forbindelse med udbygning blevet pålignet
nyt kloaktilslutningsbidrag på kr.
149.162,10,hvilket han søger om at få
reduceret.
Sagsbehandling:
Ejendommen er beliggende i område for
blandet bolig og erhverv, lokalplan 28,
og har siden 1974 bestået af oprindelig
bebygget parcel på 814 m2 samt en tilkøbt
ubebygget parcel på 949 m2, i alt 1.763
m2.
I forbindelse med andragende om tilbyg
ning er ejendommen blevet omregnet i
henhold til betalingsvedtægtens
bestemmelser.
Ved revision af betalingsvedtægten i 1982
blev der for håndværks- og industrigrunde
på mere end 2.000 m2 vedtaget en
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reduktionsfaktor på 0,25 mod tidligere
0,5.
Der er ikke tidligere behandlet sager om
reduktion af tilslutningsbidrag, udregnet
efter gældende regler.
Slangerup håndværker- og handelsforening
støtter
anmodning om, at
kloaktilslutningsbidraget nedsættes.
OG.01.00029 F 4349 JJ

10

.

UDBYGNING UVELSE RENSEANLÆG.
I. Kruger fremsender efter anmodning
forslag til udbygning af anlægget.
Sagsbehandling:
Der vil til mødet foreligge forslag fra
I. Krilger.
06.03.10P20 F 4322 JJ

11.
CONTAINERPLADSEN.
Der kommer 1 ret stor udstrækning affald
fra udenbys boende til modtagepladsen.
Sagsbehandling *.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til
regulativ for containerpladsen.
Fremsendes hoslagt.
07.03G01 F 4309 JH

12.

ETABLERING AF MODTAGEPLADS FOR AFFALD.
VIAK A/S fremsender skitseforslag til
indretning af en ny modtageplads for
affald syd for Sundbylille. Firmaet er af
AFAV I/S anmodet om at undersøge mulighe
derne for lokalisering af en modtageplads
for affald fra AFAV samt eventuelt for
andet mindre forurenende affald direkte
fra interessentkommunerne.
Sagsbehandling:
På sidste møde vedtog udvalget at ind
hente udtalelse fra de 2 berørte lods
ejere, men ved henvendelse til borgme
steren er der givet udtryk for, at der er
behov for en orientering af beboerne i
Sundbylille, der er derfor indkaldt til
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orienteringsmode den P7.9.1986,
Q7.Q3P20 F4242 KB

13.
ULOVLIGT OPLAG AF AFFALD.
Vognmand
Kroghøj 1, har
ulovligt oplag af uindregistrerede biler,
husholdningsaffald, bygningsaffald, m. m. ,
forholdene er påtalt, men uden synlig virkning.
Sagsbehandling:
Notat om forhold på ejendommen efter oprydning
i juli måned, vil først foreligge til mødet.
Regning på kr. 2.664,48 er ikke blevet betalt.
Q9.QI.03GQ1 F 4220 HL

14.
AFFALDSPLANLÆGNING.
AFAV I/S fremsender delrapport "Affalds
kortlægning 85 for Slangerup kommune".
Sagsbehandling:
Udvalget besluttede den 7.11.1984 at lade AFAV
udfares dataindsamling og koordinering overfor
Hovedstadsrådet i forbindelse med den del af
affaldskortlægningen, som Slangerup kommune
skal foretage. Et eksemplar af den nu
foreliggende rapport er fremsendt til Hoved
stadsrådet,
Det indstilles, at rapporten tages til efter
retning.
09.01,03P15 F 3553 JH

15.
KAP.5 VIRKSOMHED.
Kurt Bjørkvik fremsender planer om
etablering af virksomhed til
overfladebehandling af metaller.

S
Sagsbehandling:
Indstilling vil foreligge til mødet.
09.02.01G01 F 4314 HL
16.
ULOVLIG KAP. 5 VIRKSOMHED.
Der er oprettet flyveplads med hangar for
ultralette fly på
ejendom,
Sundbylil’levej - Hagerupvej, matr. nr, 2
p Hagerup, uden godkendelse i.h.t.
miljøbeskyttelseslovens kap.
5.
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Sagsbehandling:
Indstilling vil foreligge til modet
09,02.09G01 F 4282 HL

17.
REGULATIV UVELSE-LYSTRUP VANDVÆRK.
Vandværket fremsender regulativ med
anmodning om godkendelse.
Sagsbehandling ;
Indstilling vil foreligge til mødet,
13,02.00P24 F 4334 HL

18.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
KTAS har fremsendt diverse brochurematerialer vedrørende hyhridnettet samt
forslag til hovedfordelingsnet og
tilslutningspunkter i Slangerup by. End
videre har KTAS beregnet prisoverslag for
tilslutning til hybridnettet under
forudsætning af 100% tilslutning.
Sagsbehandligi
Forvaltningen foreslår, at der afholdes
borgermøde tirsdag den 7. oktober 1986,
kl. 19,30. Både KTAS og STOFA har
erklæret sig villige til at komme til
mødet.
13.12G01 F 4290 jh

19.
KLAGE OVER GENER FRA HUNDEHOLD.
Ena Caroc, Lyngevej 2, Uvelse, klager over
gener fra naboen Sten Lund's Lyngevej 4, hunde
hold.
Sagsbehandling:
Der er ført tilsyn på ejendommen og der er
ikke konstateret ændringer i forholdene.
Naboerne er stadig stærkt generet af hunde
holdet .
Der ønskes stillingtagen til om påbuddet af
16.6.1986 skal følges op med et forbud mod
hundehold/påbud og nedbringelse af hundehold
et .
Under hensyntagen til områdets karakter og
den måde Sten Lund holder hunde på, skønnes
det passende med max. 2 hunde.
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20.
EVENTUELT.

21.
MEDDELELSER TIL PRESSEN

Mødet hævet kl.:
L~V mC\

Nr. 588
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