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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, DEN 21.5.1992

BYRÅDET indkaldes herved til møde onsdag
den 27.5.1992 kl. 19:00 i byrådssalen til
behandling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a)
Love, cirkulærer, bekendtgørelser m . v .
b)
Kommuna1po1 it iske informationer fra Kom
munernes Landsforening._____ __________
Information nr. 1018
Nyhedsbrev for skolebestyrelsesmed
lemmer .
c)
ECO-ANALYSE
6. udsendelse af EGO-NØGLETAL 1992.
e)
Kursustilbud
Den kommunale Højskole
NAVN:

Medietræning - politikere

Tid:

Søndag den 25. o k t . - tirsdag
den 27. o k t . 1992.
Tirsdag den 3. n o v . - torsdag
den 5. n o v . 1992

f)
Indenrigsministeriet har ved skrivelse af
9.4.1992 fremsendt en redegørelse for en
samlet indvandrerpol itik. Redegørelsen
bygger på det grundlæggende princip, at
alle, der har lovligt ophold i landet,
har lige ret og skal behandles lige af de
danske myndigheder.
g)
Advokatfirmaet Svend Paludan-Muller har
ved skrivelse af 21.4.1992 fremsendt ud
kast til voldgiftsklage mod Cowiconsult,
som vil bl ive fremsendt til Voldgifts-
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nævnet, medmindre advokaten hører andet
fra Slangerup kommune. Advokaten fremfø
rer, at d e t , på baggrund af skønserklæ
ringerne , er vanskeligt at dokumentere et
tab, idet skønsmanden ikke mener, det vi 1
betyde forøgede omkostninger for Slange
rup kommune at fortage renovering af lan
ternevinduerne .
Der er nedlagt påstand om en skønsmæssig
erstatning på 150.000 kr.
Den 27.4.1992 har kommuneingeniør Leif
Andersen meddelt Paludan-Muller, at klag
en kan indbringes med den påstand og
sagsfremstilling, der er lagt op til.
h)
Advokatfirmaet Svend Paludan-Muller har
ved skrivelse af 22.4.1992 fremsendt kopi
af Voldgiftsrettens skriftlige tilkende
givelse i sagen om renovering af Kingoskolen 1987.

i)
FÆLLESANTENNEANLÆG.
EFFO meddeler, at selskabet arbejder med
tilslutning af fællesantenneanlægget i
Byvangen og M .P . Jensensvej til hybrid
nettet. 36 af de i alt 40 ejendomme har
reageret på EFFOs henvendelse. Heraf har
2 tilkendegivet, at de ikke er interesse
ret . Det er ikke muligt at bibeholde sig
nalforsyning fra det gamle anlæg til dem,
der ikke ønsker hybridnettilslutning.
Tilslutning til hybridnettet koster mini
mum 854 kr., mens drift og vediigeholdelse koster min. 37,50 k r . p r . måned. Den
årlige udgift til Slangerup Kommune udgør
i 1992 237,25 k r . .
Ifølge servitutterne har grundejerne
pligt til at benytte fællesantenneanlæg
get, og der må ikke opsættes antenner på
husene. Kommunen kan beslutte, at fælles
antenneanlægget skal fornys, og at udgif
terne skal betales af grundejerne. Lig
nende servitutter findes i andre udstyk
ninger .
Det indstilles,
at der generelt dispenseres fra servi
tutter og lokalplanbestemmelser om
obligatorisk fællesantennetilslut
ning, så de grundejere, der ikke
ønsker tilslutning til hybridnet
tet, fritages for tilslutningspligt
både til hybridnet og kommunale an
tenneanlæg . Forbudet mod antenner
på husene fastholdes.
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Teknisk udvalg, den 6. maj 1992:
Indstilling tiltrådt.
Fremsendes til byrådets orientering og
efteretning.
05.12G01 F 6257 JH

2)
ØKONOMIRAPPORTERING.

A.
Økonomirapport pr. 15. april 1992
fremlægges til orientering.
De under punkt B anførte tillægsbevilling
er indarbejdet i rapporten.
Ansøgningerne er udgiftsneutrale, idet
merudgiften i 1992 på kr. 455.000
finansieres med henholdsvis kr. 305.000 i
1993 og kr. 150.000 i 1994.
j.nr. 00.01002/92-04
B.
Teknisk udvalgs indstilling om tillægsbevi11ing.
Ændringer af rådighedsbeløb indenfor
kloakforsyningen er affødt af, at det harvist sig umuligt at få Hørup renseanlæg
til at fungere så effektivt, at det kan
leve op til udledningskravene. Dette er
adskillige gange blevet påtalt af amtet.
Det er derfor nødvendigt i 1992 at gen
nemføre den planlagte nedlæggelse af
renseanlægget og at pumpe spildevandet
til Slangerup renseanlæg.
Olieudskillere og udiigningsbassiner.
Rådighedsbeløbet reduceres med 531.000 kr.
til 75.000 kr. bl.a. for at finansiere
nedlæggelsen af Hørup renseanlæg. Der vil
i budgettet for kloakforsyningen blive
taget hensyn til, at de planlagte udskil
lere og bassiner kan udføres de følgende '
år.
Hørup renseanlæg.
Rådighedsbeløbet opskrives med 506.000
kr. til 890.000 kr. så der skabes dækning
for udgifterne ved anlæggets nedlæggelse.
Der har været afholdt licitation over
arbejdet.
Centralstyrinq renseanlæg.
Rådighedsbeløbet opskrives med 355.000
kr. til 555.000 kr., jfr. særskilt sag
herom.
Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Forøgelsen af rådighedsbeløbet til Cen
tralstyring renseanlæg finansieres ved
reduktion af rådighedsbeløb i 1993 på
205.000 kr. og i 1994 på 150.000 kr.
Boligområdet "Banevænqet".
Rådighedsbeløbet nedskrives med 155.000
kr. til 393.000 kr. svarende til, hvad
der påregnes af udgifter i 1992 til de
tailkloakering af området.
Industriområde VEST.
Rådighedsbeløbet opskrives med 180.000
kr. til 304.000 kr. svarende til de for
ventede udgifter til bl.a. en kloakpum
pestation ved byggemodning af "Fjordbus
sernes" grund på Fabriksvangen.
Forlægning af Møllebakken.
Rådighedsbeløbet opskrives fra 0 til
100.000 kr. jfr. særskilt sag. Beløbet
skal dække udgifter til ekspropriations
erstatning og landinspektør, og finansie
res ved tilsvarende reduktion af rådig
hedsbeløbet i 1993.
Niels Frølich Nilsson kan ikke anbefale,
idet han er imod projektets gennemfø
relse.
Teknisk Udvalg, den 6. mai 1992:
Indstilles tiltrådt.
Økonomiudvalget, den 19. mai 1992:
Anbefales.
00.01005 F 6228 JH

3)
MØDEDIÆTER SKATTEANKENÆVNET
Byrådet vedtog på mødet den 27.11.1991,
efter anbefaling fra økonomiudvalget, at
der skulle ydes mødediæter samt formands
honorar til skatteankenævnets medlemmmer
i 1992.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
om der fremover skal ydes mødediæter samt
formandshonorar til skatteankenævnets
medlemmer.
Økonomiudvalget, den 19. mai 1992:
Anbefales.
81.14.01G01

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Dag og å r :

Blad nr.

27. maj 1992

v.

4)
SLANGERUP RENSEANLÆG SRO-ANLÆG.
I forbindelse med udbygningen af Slan
gerup renseanlæg er det planen at etab
lere et EDB-system til styring, regule
ring og overvågning af anlægget.
Til centralstyring af renseanlægget er
der i budgettet afsat 205.000 kr. i 1992
og i hvert af årene 1993-1995, idet der
oprindeligt var regnet med en etapevis
udbygning. Dette viser sig nu at være
uhensigtsmæssigt. SRO-anlægget bør in
stalleres i efteråret 1992, sammen med
den øvrige automatik og styring. Udgif
terne hertil udgør overslagsmæssigt
560.000 kr.
Krtiger A/S har tilbudt at finansiere SROanlægget, idet kommunen afdrager udgif
terne indenfor budgettets rammer. Alter
nativt kan kommunen selv finansiere ud
giften ved lån til kloakforsyningen fra
kommunekassen.
Det indstilles.
at byrådet søges om en tillægsbevil
ling til kloakforsyningen i 1992 på
355.000 kr.
Teknisk udvalg, den 6. maj 1992:
Indstilling tiltrådt.
Rådighedsbeløbet opskrives med 355.000 kr.
til 555.000 kr..
Økonomiudvalget, den 19. mai 1992:
Anbefales.
06.03.10003 F 6250 JH

5.
5)
FORLÆGNING AF MØLLEBAKKEN.
Byrådet har indgået aftale med Foderstof
foreningen om, at Møllebakken forlægges
inden udgangen af 1993. Forlægningen sker
i henhold til lokalplan nr. 42. For at
anlægsarbejdet kan påbegyndes foråret
1993, vil det være hensigtsmæssigt, at
det nødvendige vejareal eksproprieres
allerede i år. Det drejer sig om ca.
9.000 m2 og en erstatning på omkring 4,50
k r ./m2.
Det indstilles.
at anbefale overfor byrådet, at vej
arealet eksproprieres i 1992 og at
udgifterne herved ligeledes afhol
des i 1992.
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Der tages højde i investeringsover
sigten for afholdelse af beløbet i
år.
Teknisk udvalg, den 6. maj 1992:
Indstilling tiltrådt. Niels Frølich Nilsson kan ikke anbefale, da han er imod
projektets gennemførelse.
Økonomiudvalget, den 19. maj 1992:
Jens Jensen forlod mødet under dette
punkts behandling p.g.a. inhabilitet.
Punktet anbefales.
05.01.02G01 F 6256

JH

6)
AFFALDSPLAN.
Byrådet vedtog den 20.3.1991 et forslag
til affaldsplan under den forudsætning,
at de budgetmæssige konsekvenser blev
afklaret i forbindelse med budgetlægnin
gen for 1992, idet forslaget indebærer
ansættelse af en ekstra medarbejder samt
afsættelse af et beløb på 90.000 kr. om
året til information m.v..

Planforslaget blev fremsendt til amtet,
som telefonisk har meddelt, at de ikke
har nogen indsigelser.
I budgettet for 1992 er afsat 90.000 kr.
til affaldsområdet, hvorimod der ikke er
bevilget en særlig affaldsmedarbejder.
Forvaltningen vil herefter søge at leve
op til affaldsplanen med den nuværende
personalenormering, bl.a. under indtryk
af indførelsen af et nyt omfattende EDBanlæg i administrationen i løbet af 1992
og den stadig øgede anvendelse af EDB-systemer indenfor miljø- og affaldsområdet.
Desuden er det besluttet, at AFAV over
tager en del af de opgaver, som kommunen
ellers skulle have løst. Det drejer sig
bl.a. om godkendelse af vognmænd, der
skal transportere affald, udarbejdelse af
regulativer og anvisning af bortskaffel
sesmuligheder for affald.
Det indstilles.
at affaldsplanen fremsendes til byrå
dets endelige vedtagelse, idet pla
nens målsætning søges opfyldt in
denfor den nuværende personalenor
mering og med 90.000 kr. om året
til information, konsulentbistand
m.v. .
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Teknisk udvalg, den 6. mai 1992:
Indstilling tiltrådt.
Økonomiudvalget, den 19. mai 1992:
Anbefales.
07.01.00P15 F 5901 JH

7)
LOKALPLAN NR. 12, OMRADET OMKRING
SLANGERUP KIRKE.
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
fremsender på Slangerup menighedsråds
vegne forslag til opførelse af ny mate
rielgård og forslag over ændrede adgangs
forhold til ny kirkegård.
'
Forslag er ikke i overensstemmelse med
lokalplan nr. 12 for området, fra 1978.
Materielgården ønskes opført på areal
udlagt til parkering- og vendeplads og
intentionerne i lokalplanen om lukning af
Timianstræde og Kannikestræde er forladt.
Efter lov om planlægning § 19 kan der
ikke meddeles dispensation, når der er
tale om videregående afvigelser, eller
når dispensation vil være i strid med
lokalplanens intentioner.
Der er tale om så store afvigelser, at
forslaget kun kan gennemføres ved udar
bejdelse af ny lokalplan. Forslaget med
placering af en materielgården ud mod
Kannikestræde, og dermed få et mere
lukket gadeforløb, vil være en forbed
ring, og at man undgår en lukning af
gadeforløbet Timianstræde og Kannike
stræde kan anbefales.
Den nuværende parkeringsplads, der med
forslaget overgår til materielgård, aflø
ses af en ny parkeringsplads på den nye
kirkegård.
Det indstilles.
at man i princippet tiltræder for
slaget, men at endelig stilling
tagen må afvente vedtagelse af en
ny lokalplan (eventuel dellokal
plan) for området.
at menighedsrådet udarbejder forslaget
til lokalplan og afholder udgiften
herved.
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Økonomiudvalget, den 19. mal 1992:
Anbefales.
01.02.05P15 F 6264 LA

EVENTUELT.
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FOR LUKKEDE DØRE

9.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
Referater
Ledergruppen,
møde den 30.4., 7.5.1992.
Koordinationsgruppen for organisati
onsudviklingsprojektet,
møde den 10.4., 22.4.1992.
EDB-gruppen,
møde den 28.4.1992.

b)

10.
EVENTUELT.

/9'
MØDET SLUT K L . /

—

OBS
Efter byrådsmødet afholdes en temadrøf
telse om børnepasningsordninger i kommu
nen .
Bilag vedlægges.
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