UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til møde i udvalger for teknik og
miljø, onsdag den 1. december 1982, kl. 15,00, på
teknisk forvaltning, Slangerupgård._______________

Meldt afbud:

Fraværende:

DAGSORDEN:
1.

Orientering og efterretning.
a.

Tilsyn med renseanlæg:
Slangerp renseanlæg, 5.11.1982,
BI[- og total kvælstof ikke overholdt.
Hørup renseanlæg, 4.11.1982,
BI,- og total kvælstof ikke overholdt,
Uvelse renseanlæg, 4.11.1982,
BI,- og rest kvælstof ikke overholdt.
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b.

Tilsyn svømmebade:
Slangerup svømmebad, 10.11.1982,
tilfredsstillende,
Metalskolen, 4.11.1982, tilfredsstillende.

c.

Referat fra projekteringsmøde, ny bygning
for miljø- og levnedsmiddelkontrollen.

d.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsen
der referat af møde 4.11.1982.

e.

Tilsyn med vandværker:
Nybrovejens vandværk, 12.10.1982,
tilfredsstillende.

f.

Levnedsmiddelundersøgelser, 3.11.1982:
Plejehjemmet, Solgården, tilfreds
stillende .

g.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen meddeler
godkendelse til fortsat drift af Øvejens
Bodega i anledning af ejerskifte.

h.

Skrivelse fra Gas- og varmeprisudvalget
om fritagelse for anmeldelsespligt for varme
centralen på Slangerupgård.

i.

Hovedstadsrådet meddeler godkendelse af ny
kloakledning i Slagslundevej og Roskildevej.

j.

Planstyrelsen fremsender rapport "Støj
begrænsning i eksisterende byområder".
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k.

Kursuskoordineringsudvalgets oversigt
over kurser for medarbejdere i den tek
niske sektor, forår 1983.

l.

Standarduheldstabel januar kvartal 1982,
kommunevej e .

m.

Udskrift af forhandlingsprotokol fra
ekspropriation til omfartsveje.

n.

Tilsyn med levnedsmiddelbutikker:
1. Levnedsmiddelkontrollen påtaler opbeva
ring af melsække hos bagermester

2. Levnedsmiddelkontrollen meddeler
påbud om at ophøre med salg af røg
varer og ost, indtil der foreligger
godkendelse af opbevaringslokalerne.
o.

Levnedsmiddelkontrollen har meddelt til
ladelse til engrosforhandling af lev
nedsmidler fra Dansk Industripak ApS
på nærmere vilkår.

00.01001

Budget 1983 og budgetoverslag 1984-1986.
Indenrigsministeriet anmoder kommunerne
om at indarbejde regeringens spareplaner
i budget 1983 og i budgetoverslagene.
På det tekniske område er det lagt op til
besparelser på
1.

Gebyr for byggesagsbehandling, merind
tægt på ca. 50% i forhold til budget
1982.

2.

Spildevandsanlæg, besparelser kan gen
nemføres ved udskydelse af tidsfrister
ne for opfyldelse af miljøkvalitets
kravene .

3.

Skadedyrsbekæmpelse, besparelsen hen
stilles gennemført ved betaling for
muldvarpe- og mos'egrisbekæmpelse.

4.

Kollektiv trafik, berører ikke kommunen.
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3.

06.01.00029
Vandafledningsafgift.
Rådgivende ingeniørfirma B.B. Bendtsen A/S
søger for Højagergård, matr. nr. 4 a m.fl.
Slangerup, om fritagelse for afregning efter
målt vandforbrug.
Sagsbehandling:
Et skønnet bidrag bør fastsættes udfra antal
boliger å 200 m3 og værelser udfra 3 fast
boende personer = 200 m3.

4.

06.01.00061
Kloakforsyning.
Erstatning for fremføring af hovedkloak over
matr. nr. 13 n, 13 t, 13 ak, 13 an, 13 x, 13 z,
13 r og 13 s Slangerup, bebyggelsen langs Ros
kildevej .
Sagsbehandling:
Der foreligger accept på tilbud om erstatning
på fremføring af kloak med 4 af de berørte
lodsejere.
Den femte lodsejer,
Roskilde
vej 4, har telefonisk meddelt, at han ikke kan
acceptere erstatningen med mindre denne øges
fra kr. 4.742,50 til kr. 5.242,50.

5.

06.02.01G01
Private vandløb.
Landvæsensnævnet forespørger, om kommunen vil
dække en udgift på kr. 335 ved en nævnssag
på et privat vandløb imellem Lynge og Uggeløse byer, hvor skadevolder ikke klart kan
udpeges.
Sagsbehandling:
Ifølge oplysninger i sagen skyldes skaden på
vandløbet et nu fældet træ, der stod i skel
mellem Allerød og Slangerup kommuner. Allerød
har meddelt tilsagn om at betale den anden
halvdel af udgiften på kr. 335.

6

.

06.02.02P21
Vandløb.

&

Bjørnshøj, forespørger,
om kommunen vil medvirke til en rørlægning
af ca. 35 m af Skindkjolrenden i ø 25 cm af
hensyn til landbrugsmæssig drift.
Sagsbehandling:
Rent teknisk er der intet til hinder for det
ansøgte, der vil kræve landvæsensnævnets
godkendelse.
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7.

8.

07.03G01
Modtagepladsen Lystrupvej.
Hovedstadsradet meddeler, at kommunen i
medfør af miljøloven vil få påbud om at
etablere kontrolboringer ved modtage
pladsen for kontrol af grundvandsforu
rening .

09.02G01
Miljølovens kap. 5.
Advokat Jens Viuf søger om tilladelse
til etablering af halm- og træfyr på
ejendommen matr. nr. 5 a, 3e m.fl.
Jørlunde, "Egedal".
Sagsbehandling:
Andragendet kræver miljøgodkendelse som
særligt forurenende virksomhed, idet der
er en indfyringseffekt på 160.000 kcal/h
> 100.000 kcal/h.
Andragendet indstilles godkendt på vil
kår, nævnt i notat af 25.11.1982.

9.

----------- ------y -----------------

09.08G01
Kloakforsyning.
Etablering af samletank for spildevand
for bebyggelsen Høj ager 2, 4, 6 og 8,
der i henhold til spildevandsplan skal
tilkobles den offentlige kloak.
Sagsbehandling:
Der kan stilles tre forslag op til en
forbedring raf nuværende spildevands
afledning.
1.

Pumpestation med trykledning og
overpumpning af spildevand til
hovedkloak over Høj agergårds jorder
med tilslutning til Slangerup renseanlæg.

2.

Etablering af samletank for spilde
vand med transport til Slangerup
renseanlæg.

3.

Anlægget forbliver privat og de
tilsluttede ejendomme pålægges
pligt til at forbedre spildevandsr
ensningen, enten i form af mekanisk
rensning eller mekanisk, biologisk
rensning.

Notat herom og overslag over udgift ved
de tre løsninger vil foreligge til
mødet.
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10.

09.13.04G01
Indfangning af vilde katte.
Kattens Værn fremsender tilbud på indfangning
og aflivning/genudsætning af vildtlevende
katte.
Byrådet har 27.10.1982 vedtaget at tegne kon
trakt med Kattens Værn.
Kontrakten er ikke tegnet, idet det har vist
sig, at de i konkrete tilfælde ikke overholder
forpligtelserne.

11.

13.02.00K08
Private vandværker.
Prøveudtagning på vandværket, Lindholmsvej 6,
viser utilfredsstillende resultater.
Sagsbehandling;
Indstilling om påbud udarbejdet i samråd med
levnedsmiddelkontrollen til mødet.

12.

13.04.02P21
Naturgasforsynin g .
HNG fremsender overenskomst om levering af
naturgas ud til den enkelte forbruger.
Sagsbehandling:
Byrådet har 16.12.1981 behandlet et forslag
til standardoverenskomst.
De bemærkninger, forslaget dengang gav anled
ning til et stort set tilgodeset.
Overenskomsten indstilles tiltrådt.

13.

17.20.06G01
Læskure ved busholdepladser.
Kulturelt udvalg anmoder om stillingtagen til,
om udvalget vil sørge for opstilling af læ
skure ved buslomme for skolebørn ved stoppe
stedet, Kingovej.

14.

81.21.G01
Vejvæsenets personale.
Ydelse af godtgørelse for udkald til sne
rydning i henhold til overenskomstens § 15,
stk. 24.
Sagsbehandling:
Under forbehold af byrådets og SIDs godkendelse
er der truffet aftale med vejvæsenet om hono-
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