UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 5. maj 1982, kl. 14,oo, på
teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Meldt afbud:

v
Fraværende:

DAGSORDEN:

1. Orientering og efterretning.
a. Vejdirektoratet fremsender "Perspektivplan for
hovedlandevejene 1982".
b. Hovedstadsrådet fremsender planlægningsdoku
ment PD 342: "Høring om naturgasdelplan 1982".
c. Faldskærmsklubben Høvelte fremsender indberet
ning over flyvninger i 1. kvartal 1982.
d. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen (M.L.K.) har
meddelt tilladelse til fortsat drift af Øvejens
Bodega, Ny Øvej 5, i forbindelse med ejerskifte.
Politimesteren har meddelt midlertidig tilladel
se til udskænkning af stærke drikke i bodegaen.
e. Fiskeriministeriets Industritilsyn fremsender
kopi af skrivelse til Natura Dybfrost A/S
om autorisation til frysning og frostlagring
af fisk.
f. Regnskab vedr. kloakforsyningen 1981.
g. Tilsyn med renseanlæg.
Prøveudtagninger Slangerup og Uvelse renseanlæg,
marts 1982.
h. Tilsyn med levnedsmiddelbutikker, april 1982.
i. Referat fra møde i Miljø- og levnedsmiddel
kontrollen 2o. april 1982.
j . Cirkulære om restaurations- og hotelloven
"Alkoholbevillinger".
k. Dagsorden for bestyrelsesmøde i AFAV, 3 o . april.
l. Bekendtgørelse af 19.3.1982 om tilslutning m.v.
til kollektive varmeforsyningsanlæg.
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m.

Tilsyn med levnedsmiddelvirksomhed,
Nyindretning af lokaler på Natura Dybfrost A/S

n. Tilsyn med restaurationsvirksomhed,
Hjømekiosken.
o. Tilsyn med levnedsmiddelbutikker,
Uvelse Brugsforening.
p. Tilsyn med svømmebade, april 1982,
Slangerup svømmebad, Metalskolen.

13.O5.06G01
2. Kollektiv trafikbetjening.
-

a. HT's vinter køreplan 1982/83.
b. HT meddeler, at passagererbéfordringen med
skolebuslinie kan udvides til kørsel i
skoleferier og på skolefridage på de uge
dage, hvor skolebussen normalt kører, så
fremt kommunen vil afholde udgiften hertil
c. Eventuelt.

Sagsbehandling:
HT er indbudt til møde med udvalget kl. 14,oo.

00.01001
3. Oplæg til budget for 1983 - 1986.
Ifølge tidsplan for budgetproceduren skal de
administrativt udarbejde budgetter behandles
i fagudvalg ultimo april.

Sagsbehandling:
Budgetoplæg af 14.4.1982 er udsendt til samt
lige byrådsmedlemmer.

0 0 .0 1 0 0 2
4. Budgetomplacering.
Indkøb af støjmåler kr. 7.912,oo
Sagsbehandling:
På budgettet er afsat kr. 4.1oo,Der anmodes om tiltrædelse af at merudgiften
tages af konto for konsulentbistand, jvf.
budget side 81.

^

*

D ag o g år:
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B la d nr.

4o
F o rm a n d e n s
in it ia le r :/
,

. 00.01005
5<J Ansøgning om anlægsbevilling.
02
03

Vejvæsen
Anlæg
Slagslundevej

(stianlæg)

kr. 143.ooo

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
Bevilling i alt

kr. 143.ooo
kr. 5ol.ooo
kr. 644.ooo

Projektet opført i investeringsoversigten, revi
deret 25.2.1982, således:
Tidl.år
394

1982
0

1983
0

Starttidspunkt:
1977

1984

1985

810

162

Sluttidspunkt:
1986

Begrundelse for ansøgningen:
1. Dækning af udgiften ved arealerhvervelse og
til landinspektør for strækningen Foderstof
fen til kommunegrænse, anslået udgift kr.
lo7.ooo i 1982, er der bevillingsdækning for.
2. Bevillingen skal dække erstatning for eks
propriation af jord m.m. fra Lindegårdskolen
til og med Foderstoffen, det tiloversblivende
beløb anvendes til påbegyndelse af stianlæg.
Investeringsmæssigt vil der således blive brugt
kr. 25o.ooo på kontoen.

Finansieringsdækning:
Beløb optaget på investeringsoversigten under
offentlige gang- og cykelstier.

^ ft

Ansøgning om anlægsbevilling.
02
03

Vejvæsen
Anlæg
Offentlige gang- og cykelstier

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
Bevilling i alt

kr. 76.ooo

kr. 76.ooo
kr.
o
kr. 76.ooo

Projektet opført i investeringsoversigten, revideret 25.2.1982, således:
Tidl.år
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1982

1983

1984

1985

326

344

344

344

t

Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:

juni 1982

oktober 1982

Begrundelse for ansøgningen:
Grusopretning af sti fra Fredensgade til
industrikvarter og sti langs Græse å.

6 .

00.01005
Ansøgning o_m anlægsbevilling.
00
22
01
03

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Energibesparende foranstaltninger
Fælles formål
Anlæg
kr. 986.000

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling

kr.
986.ooo
kr. 1.756.ooo

Bevilling i alt

kr. 2.742.ooo

/id?

.evy

/W g ~
/

„__________________

Projektet opført i investeringsoversigten, re
videret 25.2.1982, således:
Tidl.år.

1982

1.lo7

1.634

1983
54o

Starttidspunkt:

1984

1985

' 54o

54o

Sluttidspunkt:
1987

Begrundelse for ansøgningen:
Jfr. rapport vedrørende energibesparende
foranstaltninger.

00.01005
7. Ansøgning om anlægsbevilling
Lærkensten III

i

i

kr. 1oo.ooo

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. loo.ooo
o

I alt

kr. loo.ooo

Projektet opført i investeringsoversigten
således:
Tidl.år

0

1982

1983

1984

1985

2oo

2oo

o

o
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Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:
1.11.1982

Begrundelse for ansøgningen:
Færdiggørelse af grønne områder i Lærkensten I
og II. De resterende 3oo.ooo kr. henstår til
Lærkensten III.

Afledte driftsudgifter:
Indeholdet i budgettet.

05.01.15P21
8. Omfartsveje.
a. Amtet fremsender projekt for stitunnel un
der landevej 52o (sti fra Ny Øvej til GI.
Københavnsvej .)
b. Amtet fremsender oversigtsmaterialer til
brug ved besigtigelsesforretning den
26.5.1982.
Sagsbehandling:
Kratgården, fremsætter ønske om
ændret placering af stitunnel med placering
mere østlig.
Forslaget indstilles tiltrådt.

09.06P20
9. Genbrugsordning som beskæftigelsesprojekt.
Drøftelse af detailspørgsmål i forbindelse
med gennemførelse af indsamlingsordninger af
genanvendelige materialer på baggrund af
byrådsbeslutning den 28.4.1982.

13.03.00P15
lo. Varmeforsyning.
Forslag til delplan for naturgasforsyning i
kommunen.
Sagsbehandling:
Forslaget udarbejdet i samarbejde med Hoved
stadsregionens Naturgas I/S
Forslaget vil blive udsendt til udvalgsmedlem
mer inden mødet.
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Punkterne 3, 7, 8, 11 og 12, optaget på dagsorden
5. maj 1982, er behandlet på ekstraordinært udvaglsmøde torsdag den 6. maj k l . 7,3o - 9,3o
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