Dag og år:

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
Herved indkaldes til trafikudvalgsmøde, onsdag
den 7.april 1982, kl. 14.00 på teknisk forvaltning
Slangerupgård.

Meldt afbud:

Fraværende:

Nedenstående dagsorden har været drøftet med poli
tiinspektør H.O.Pedersen på teknikermøde.
DAGSORDEN:
05.00P01
Færdselsuheldsregistrering.

1.

a. Trafikuheld i 1980 på kommuneveje, landeveje og
hovedlandeveje, rapport fra vejdirektoratet.
b. Kommuneveje: Registrerede færdselsuheld 1981
frem til marts 1982.
Referat teknikermøde:
Ingen bemærkninger.

82.09G01
Vej- og stibelysning.

2.

Slukning af belysning på kommunens veje og stier
i perioden 1.5/31.7.

Referat teknikermøde:
Belysningen på fodgængerovergange og hellefyr må
af færdselssikkerhedsmæssige hensyn ikke slukkes.

3.

05.04.01 G01
Gang- og cykelstier.
På baggrund af henvendelse fra Buresøudvalget, an
modes om stillingtagen til, om der skal opsættes
skilt med ridning forbudt på den offentlige sti
langs Buresø.
Sagen har været behandlet på møde i teknisk udvalg
den 15.8.1981, hvor udvalget vedtog ikke at gå ind
for forbud mod ridning.
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Referat teknikermøde.
H.O.Pedersen kan, under betragtning af at stien
ér anlagt som "grøn sti" og grusbefæstet, anbe
fale opsætning af tavler for forbud mod ridning
og knallertkørsel.
*
01.02G01
Klage over lastvognsparkering i boligområde.

---- ------------------------ a---

.

------ * --

Orientering og drøftelse..

05.01.00P20
i)Gratis skolebusordning.
Liste T stiller i skrivelse af 18.1.82 bl.a. for
slag om, at den tidligere gratis skolebusordning
for elever fra Uvelse genindføres for at sikre
elevernes transport til og fra skole mest muligt.

& —>

Kulturelt udvalg anmoder om en udtalelse fra teknik-og miljøudvalget og politiet.
>)Den Tværsocialistiske liste anmoder om, at trafik
forholdene igennem Lystrup by forbedres.
Referat teknikermøde:
ad b.
Når vejanlægget er færdiggjort med slidlag skønnes
vejanlægget at være tilfredsstillende.
Om vinteren bør sneen dog fjernes hurtigst muligt
efter snefald.

05.01.12G01
Belysning på privat sti.
Klage fra beboerne, der grænser op mod privat sti
Højagergaard - Lystrupvej, over den opsatte be
lysning.

Eventuelt.
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Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 7. april 1982, kl. 15.00,
på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Meldt afbud:

V.

Fraværende:

DAGSORDEN:

1.

Orientering og efterretning.

a. Påtale af udløb for dispensation for dyrehold på
Enggården, matr. nr. 7 a Uvelse.
b. Den fælleskommunale modtagestation for olie- og
kemikalieaffald fremsender regnskab for 1981 samt
forslag til budget for 1983.
c.

Tilsyn med levnedsmiddelbutikker, februar og marts
1982.

d. Overtaksationskommissionen stadfæster kendelse: om e r 
statning til
,,matr. nr. 7 b dø ri unde
e. Tilsyn med renseanlæg, prøveudtagninger februar 1982
Uvelse renseanlæg: Intet at bemærke.
Hørup renseanlæg: Da anlægget ikke er fuldt indkørt
er der et par værdier, der ikke er
fuldt overholdt.
Slangerup renseanlæg: Intet at bemærke.
f. Miljøstyrelsen meddeler tilladelse til at Nybrovej
ens vandværk kan indvinde 486.000 m3 grundvand,
yderligere tildeling afventer regional vandindvin-.
dingsplan.
g. Drikkevandsanalyser på tappesteder fra Jørlunde-,
Uvelse-Lystrup- og Nybrovejens vandværker, feb
ruar 1982: Ingen bemærkninger.
h. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender skri
velse vedrørende "klage over kærnemælk med afvigen
de smag".
i. Årsberetning fra kommunekemi A/S.
j. Referater fra formandsmøder, februar,marts og april.
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k. Den kommunale højskole fremsender informations
hæfte for folkevalgte "Teknik- og miljøområdet".
l. Tilsyn med svømmebade, marts 1982.
m. Entreprise på anlæg af og fremføring af hovedkloak
overdraget A/S Poul W. Hansen.
n. Tilsyn med renseanlæg, prøveudtagninger marts 1982.
Sundbylille renseanlæg.

o. Referat fra samarbejdsudvalget for teknisks for
valtnings vejfolk, 17.3.1982.
p.

Vejdirektoratet inviterer til orienteringsmøde i
Fredensborg den 22.4.1982 om systematisk bekæmpel
se af trafikuheld.

q. Referater vedrørende planlægning af energibesparende
foranstaltninger for kommunens ejendomme den 17.3.82
og den 29.3.1982.
r. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen har påtalt, at der
finder fremdatering sted af juicepakninger fra Na
tura Dybfrost A/S.
s. Landvæsenskommissonen har berammet møde 20.4.82.
om rørlægning af Græse å under omfartsvej.
t. Vandløbenes forureningstilstand 1974-79. Medtaget
under henvisning til drøftelse under punkt 2 på
sidste møde.
u. Levnedsmiddelkontrollen fremsender kopi af skrivelse
vedrørende klage over afvigende smag i oksekød.
v. Referat af møde i samarbejdsudvalget for teknisk
forvaltnings vejfolk 15.2., 12.3. og 29.3.1982.
x. Miljøstyrelsen fremsendes rapport over bortskaf
felse af olie- og kemikalieaffald.
y. Referat fra møde i miljø- og levnedsmiddelkontrollen
den 23.3.1982.
z. Regnskab 1981 for miljø- og levnedsmiddelkontrollen.
æ.Hovedstadsregionens Naturgas i.s. fremsender rapport
"Omkostninger ved konvertering til naturgas - Par
celhuse i hovedstadsregionen", december 1981.
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ø.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
drikkevansanalyser fra private vandværker
marts 1982. Ingen bemærkninger.

å.

Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrapport
nr. 32, "Status 1981 over vandindvindingsplan
lægningen i hovedstadsregionen".

aa.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt sender
indbydelse til orienteringsmøde om "Præsen
tation af et projekt om systematisk bekæmpelse
af trafikuheld".

ab.

Referat fra fællesudvalgsmøde, den fælleskom
munale modtagestation, 22.3.1982.

2.

00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling.
Mindre nyanlæg 1982

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevil.
I alt

kr. 298.000
________ 0
kr. 298.000

Projektet opført i investerings oversigten
således:
Tidl. år 1982 1983
1984
1985
276

298

298

298

298

Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:

1.1.82

31.12.82

Begrundelse for ansøgningen:
Fremføring af stikledning til enkelte ejendomme
der tilsluttes kloaknettet.
Afledte driftsudgifter:
Indeholdt i budgettet.
Fremsendt til byrådet 6.1.1982 med anmodning om
frigivelse af anlægsbevilling kr. 298.000.
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Tiltrådt af byrådet 27.1.1982

Sagsbehandling:
Byrådet skal anmodes om nedsættelse af bevillingen
fra kr. 298.000 til kr. 268.000 for at opnå over
ensstemmelse med investeringsoversigt af
februar 1982.

3. 00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling
02
32
31
3

Vejvæsen
Kommunale gader og veje
Nye vej, incl. forlægninger
Anlæg

Lystrupvej
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
Bevillingen udgør herefter

kr. 750.000
kr.1.714.000
kr.2.464.000

Godkendt i byrådet 16.12.1981

Sagsbehandling:
Byrådet skal anmodes om at bevillingsdækning
kr. 157.000 fra konto offentlige gang- og cykel
stier i 1982 ikke indgår som finansieringsdækning.

4.

00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling
Slangerup renseanlæg

Ansøgning om anlægsbevilling
tidl. meddelt anlægsbevil.
Bevillingen udfør herefter

kr. 127.000
0
kr. 127.000

Begrundelse:
For at opnå en sikrere overvågning af renseanlæg
og pumpebrønde og en hurtigere indgriben i til
fælde af driftsforstyrrelser.

Fremsendes til byrådet med anmodning om godken
delse af, at der installeres overvågningsudstyr
på renseanlæg og pumpestationer, anslået samlet
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udgift ca. kr. 157.000, der finansieres med
kr. 127.000 over Slangerups renseanlæg og ca.
kr. 30.000 over mindre nyanlæg.
Teknisk udvalg, den 7.10.1981
Ifølge tilbud og prisoverslag vil anlægsudgiften
vedrørende 1. etape udgøre kr. 157.410. Da leve
ringstiden er ca. 12 uger fra ordre kan finansie
ringen ske som ovenfor anført.
Ifølge teknisk forvaltning udgør den afledte drifts,
udgift ca. kr. 12.000 årligt vedrørende afgift til
KTAS. Opmærksomheden skal henledes på, at der på
nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om
eventuelle udgifter i forbindelse med etablering
af ny vagtordning.
Økonomisk forvaltning, den 14.10.1981

Anbefales Økonomiudvalget 20.10.1981.
Chr. Agergaard tager forbehold.
Tiltrådt byrådet 28.10.1981.

Sagsbehandling:
Byrådet skal anmodes om bevilling kr. 30.000
for at opnå overensstemmelse med investerings
oversigten af februar 1982.

5.

05.01.10G01
Overkørsel privat ejendom.
Øvej 3, matr. nr. 8 s Slangerup,
søger om tilladelse til flytning af overkørsel
fra privat fællesvej til Øvej.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at overkørslen til privat
fællesvej fastholdes på baggrund af, at Øvej
er ret trafikeret.

6.

05.01.12G01
Vejbelysning.
Grundejerforeningen Kongshøjparken anmoder om
at få udbygget belysningen i området samt at
få dispensation fra bestemmelserne om slukning
af vejbelysningen i nattetimerne for at imøde
gå hærværk.
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7.

05.01.07P21
Omfartsveje ved Slangerup by.
Kommunale anlægsarbejder i forbindelse med
omfartsveje.
1.

Anlæg af stitunnel
ning og regulering
GI. Københavnsvej,
anslået udgift kr.

under lvd. 520 og udbyg
af sti fra Ny Øvej til
udførelsestidspunkt 1983,
900.000.

2.

Omlægning af Slagslundevej som følge af bro
anlæg. Ekspropriationsforretning 1982,
anlæg 1983, anslået udgift kr. 910.000.

3.

Anlæg af sti langs Græse å fra Hauge Møllevej
til speedwayklubbens baneanlæg, anlæg 1984,
anslået udgift kr. 330.000.

4.

Anlæg af forbindelsesvej fra Frederikssunds
vej til Jordhøjvej, anlæg 1984, anslået
udgift kr. 702.000.

5.

Regulering ogudbygning af Roskildevej med
stianlæg fra "trekanten" til lysreguleret
kryds lvd. 520, hlvd. 136, anlæg 1985,
anslået udgift kr. 810.000.

6.

Anlæg af tunnel under Roskildevej fra Højgaard til Guldborghøjs jorder, anlæg 1985,
anslået udgift kr. 880.000.

7.

Nedlægning af vej stykket Møllebakken fra
Slangerup Foderstofforretning til Jørlunde
by og optagélse af vejstrækningen som
offentlig sti.

Sagsbehandling:
I det administrativt udarbejdede anlægsbudget,
der skulle være færdigt 25.3.1982, er der taget
højde for udgifterne.
Det indstilles, at byrådet anmodes om tilladelse
til at ekspropriere jord til udbygning af Slags
lundevej fra Lindegårds alle til GI. Københavns
vej .

8.

05.01.15P21
Omfartsveje ved Slangerup by.
Udskrift af forhandlingsprotokollen for eks
propriationskommissionens møde den 23.3.1982.
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9.

05.01.21P20
Omfartsveje ved Slangerup by.
Frederiksborg amtsråd fremsender detailprojekt
for hovedlandevejene 136 og 141, og for lande
vej 520 med anmodning om en udtalelse.

10.

05.01.16G01
Beplantning på gader og veje.

11.

a.

Gartnerformand Ejner Kristensen fremsender
forslag til omlægning af plantebed omkring
flagstang på Kirketorvet.

b.

Gartnerformanden fremsender forslag til
"Plant er træ 1982" i anledning af kampagnen,
der er indledt af en række foreninger.

05.12.07G01
Fællesantenneanlæg.
Tilbud indhentet fra Siemens på ombygning af
hovedstationen på fællesantennemasten, der
forsynet Byvang og Kongshøjparken, kr. 12.560
exe1. moms.
Sagsbehandling:
Indstilles accepteret, udgiften pålignes til
sluttede abonnenter.

12 .

06.01.00029
Kloakforsyning.
matr. nr. 11 ba Slangerup,
Tatol,anmoder:-om at få nedsat taksten for
betaling af vandafledningsafgift.
Sagsbehandling:
Afgiften pålignes i henhold til vedtægtens
§ 4 D, stk. 4. med et skønnet årligt vandfor
brug på 500nr. I medfør af samme afsnit kan
kommunen skønne vandforbruget lavere, dog er mindstetaksten 200 m3 årlig. 1
Enten kan der forlanges opsat måler eller man
kan godkende, at vandafledningsafgiften nedsættes

N r. 588

DAFOLO -FREDERIKSH AVN

Dag og år:

Blad nr.

7.4.1982

33

UDVALGET FOR TEKNI K OG MILJØ

Formandens
inidaler^

til mindstetaksten uanset måler eller ej.

Oversigt over erhvervsvirksomheder, der pålignes
bidrag efter samme bestemmelse, vil foreligge
til mødet.

13.

06.01.00029
Kloaktilslutningsbidrag.
Højagergård søger om henstand med betaling
af tilslutningsbidrag kr. 542.450 til 1.8.82.
Beløbet er forfalden til betaling den 1.4.82.
Sagsbehandling;
Henstand bør anbefales overfor økonomiudvalget
på vilkår, at beløbet forrentes med 2% over
Nationalbankens diskonto, fra forfaldstidspunk
tet .

14.

06.02G02
Private vandløb.
Forslag til regulering og forbedring af det
private vandløb fra Mølletoftegårdløbet over
matr. nr. 4 f, 4 b og 3 a Hørup med hensyn til
fordeling af udgifterne ved en istandsættelse,
forinden optagelse af vandløbet som offentligt.
Sagsbehandling:
Landvæsensnævnet har afholdt møde mandag den
29.3.1982, hvor der ikke blev opnået forlig.
kan ikke godkende en jordforbed
ring på 10.000 m2, men kan indgå forlig på
7.000 m2.
Det indstilles, at de 10.000 m2 for Arne Peder
sens vedkommende fastholdes, men at Oluf Peter
sens areal reduceres til 6.000 m2 under hensyn
til, at arealet ikke er så vandlidende som
forudsat.
Såfremt Arne Pedersen ikke kan tiltræde forlig,
indstilles den rørlagte del af projektet fast
holdt, mens regulering af det åbne løb frafaldes.

15.

06.02G01
Optagelse af privat vandløb som offentlig.
Rørbrogård, matr. nr. 18 a
Uvelse, og
Vidjegård, matr. nr.
18 e Uvelse, anmodet kommunen om at overtage
et privat åben vandløb over eller langs med
matr. nr. 7 1 , 6 a , 18 d, 17 d, 18a, 18 e
og 16 a Uvelse.
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Sag sbehand1ing;
Byrådet har 27.2.1980 tiltrådt at vandløbet med
en rørlagt strækning 0 45 bt fra Uvelse å til
Uggeløsevej og som åben vandløb på ca. 600 m
optages som offentlig, når vandløbet er istand
sat .
Forelæggelse af forslag til regulering af vand
løbet .
Det indstilles, at bredejerne pålægges at oprense
og regulere vandløbet i overensstemmelse hermed.
Den rørlagte del af vandløbet er i orden bortsat
fra de sidste par meter inden udløb i Uvelse å
og brønd ved Uggeløsevej.
Det indstilles, at bredejerne anmodes om at frem
komme med forslag til navn af vandløbet.

'16.

06.02.02G01
Omlægning af offentligt vandløb.
Frederiksborg amtsråds teknisk forvaltning
anmodet om tilladelse til forlægning af ca.
120 m af Skindkjolrenden af hensyn til kommende
omfartsvej.
Sagsbehandling:

anbefales

Det indstilles, at den ansøgte forlægning/overfor landvæsensnævnet og at forlægning udvides
til at omfatte strækningen fra Græse å til sø
syd for gamle jernbanedæmning på matr. nr.
11 b Jørlunde, i alt ca. 270 m.
Kommunens udgift for underføring under dæm
ningen ca. 30 m, ca. kr. 15.000, mens rørlægning
på yderligere 120 m bør bæres af omfartsvejsprojektet.
Nuværende underføring er i forvejen defekt og
bør udskiftes, nu når muligheden foreligger.

17.

05.01.00P20
Vejregulering.
Forslag til regulering af vejtilslutningen,
Jernbanevejs udmunding i Stationsvej.
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18.

09.06G01
Genbrug.

!til

19.

Miljøstyrelsen anmoder om kommunens stilling
tagen til, om hvorvidt man ønsker at indgå i
3 årig forsøg med indsamling af papir og glas
fra private husholdninger, hvilket der kan ansøges
om tilskud/på 75% af de investeringer, der af
holdes i forbindelse med etablering af en
indsamlingsordning i 1982.

13.02P15
Lov om vandforsyning.
I medfør af lov nr. 299 af 8.6.1978, skal kom
munerne udarbejde planer for, hvorledes vandfor
syningen skal tilrettelægges, herunder hvilke
anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsy
ningsområder de enkelte anlæg skal have.
Planen skal godkendes i hovedstadsrådet.
Sagsbehandling:
Tilbud indhentet fra ingeniørfirma J. Kriiger A/S
på udarbejdelse af vandforsyningspianen.
En del af de opgaver, der ligger i vandforsy
ningsplanen er vi i teknisk forvaltning i stand
til at klare, men der vil være behov for at
kunne trække på bistand fra et firma, der har spe
cialviden indenfor det pågældende område.

20.

13.02.01P21
Vandindvindingsplanlægning.
Hovedstadsrådet fremsender rapport "Status 1981
over vandindvindingsplanlægningen i hovedstads
regionen" .
Sagsbehandling:
Indstilles taget til efterretning.
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21.

13.03.OOP 15
Varmeforsyningsplan.
Energiministeriet fremsender varmeplandirektiv for Slangerup kommune vedrørende ud
formning af forslag til delplan for varme
forsyningen, baseret på naturgas med på
læg om at byrådet endelig vedtaget del
planforslaget inden 15.9.1982.
Sagsbehandling:
På grund af direktivet vil der fra forvalt
ningen foreligge forslag til delplan til
udvalgsmødet i maj måned.
Der foreslås følgende, -tidsplan: Teknisk
udvalg, økonomiudvalget, byrådet i løbet
af maj måned, offentliggørelse ca. 1.6.
og 6 uger frem. Stillingtagen i teknisk
udvalg, økonomiudvalget og byråd i løbet
af august måned.

22.

13.03.00029
Varmeforsyning.
Slangerup svømmebad søger om udsættelse
med betaling af varmeregning for 1981.
Svømmebadet er afkrævet kr. 281.875.

23.

13.04.02G01
Naturgasforsyning.
HNG fremsender liste over firmaer der har
opnået prækvalifikation til at gennemføre
lokale projekteringsopgaver i forbindelse med
naturgasdistributionsnettet, idet man anmo
der kommunen om, inden 10.4.1982, at til
kendegive om et eller flere firmaer skal
have fortrinsstilling ved de forestående
proj ekteringsopgaver.
Sagsbehandling:
En række firmaer har gjort opmærksom på
deres eksistens og interesse for at komme
i betragtning.
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24.

13.05.03G01
Kollektiv trafikbetjening.
HT meddeler, at passagerbefordringen med skole
buslinie kan udvides til kørsel i skoleferier, og
på skolefridage på de ugedage, hvor skolebussen
normalt kører, såfremt kommunen vil afholde
udgiften hertil.
Sagsbehandling:
Vognmand Knud Romanowski er anmodet om at opgøre
passagerbefordring på skolebuslinierne.

25.

15.04.02P21
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Økonomiudvalget anmoder om at få fremsendt for
slag til anvendelse af midler afsat til ekstra
ordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der afsættes midler til an
sættelse af en anlægsgartnerelev ved vejvæsenet.

26.

22.11601
Bevillinger til hyrevognskørsel.
a.

Edel Møller Nielsen har 24.2.1982 indleve
ret sin bevilling til hyrevognskørsel.

Elin Sørensen har 31.3.1982 indleveret
sin bevilling til hyrevognskørsel.
b. Lars-Erik Stuhr, Lindegårds alle 6, søger om
hyrevognsbevilling.
Saesbehandling:
......
t .,
, .,
Ad a: Der skal tages stilling til, om bevil
lingerne skal opslås ledige eller ind
drages.
Ad b:

Nr. 587

Ansøgeren har ikke tidligere kørt
hyrevognskørsel, jfr. § 2 i bekendt
gørelsen om kvalifikationer hos ansøgere.

A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN

7.4.1982
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27.

Eventuelt■tilkomne sager.

28.

Meddelelser til pressen.

Mødet hævet kl.:
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