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Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og
miljø, onsdag den 3. november 1982, kl. 15,00, på
teknisk forvaltning, Slangerupgård.
_____
Meldt afbud:

Fraværende: v
DAGSORDEN:
1.

Orientering og efterretning.
a.

Tilsyn med levnedsmiddelbutikker:
Slangerup brugs, tilfredsst illende.
Bagergården,
ikke tilfredsstillende.

b.

Referat fra formandsmøde vejvæsenet oktober
måned 1982.

c.

Konferencerapport "Miljø og energi".

d.

Tilsyn med vandværker:
Kvinderup vandværk, tilfredsstillende,
Hørup vandværk,
utilfredstillende,
Lindholmvej 6,
særdeles utilfredsstil
lende ,
Lindholmve j 5,
tilfredsstillende,
Jørlunde østre
vandværk,
tilfredsstillende,
Jordhøj vandværk,
tilfredsstillende,
Sundbylille vand
værk ,
tilfredsstillende,

e.

Byggemødereferat fra opførelse af nyt
1evne dsm idd e 11 abo r ato ri u m .

f.

Færdselsuheldsregistrering kommunevej:
Sundbylillevej 25.7.1982.

g.

Tilsyn med svømmebade:
Slangerup svømmebad, tilfredsstillende,
Metalskolen,
pH for højt.

h.

Tilsyn med renseanlæg:
Slangerup renseanlæg, 16.9.82, ingen
bemærkninger,
"
"
6.10.82, BI , total-N
(kvælstof) ikke tilfreds
stillende .
Uvelse renseanlæg,
ilt og rest-N, ikke
tilfredsstillende.
Kopi af skrivelse fra miljøankenævnet til
hovedstadsrådet om minkfarm på "Enggården",
Uvelse.
Indbydelse: Kommuneforeningen indbyder til
orienteringmøde om naturgasprojektet på
Store Kro i Fredensborg, onsdag den
17.11.1982, kl. 10,30 - 12,TO.
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2.

k.

Hovedstadsrådet fremsender orientering om
undersøgelse af industriens energiom
sætning.

l.

Bekendtgørelse om ændring i miljøregle
mentet om fyringsanlæg.

m.

Anvendelse af kompost fra APAV I/S i
kommunen.

n.

Referat fra møde i HNG den 27.8.1982.

o.

Faldskærmsklubben Høvelte indberette
om foretagne flylift.

p.

Varmecentralen, Slangerupgård, fritaget
for anmeldelsespligt fra 1.1.1983.

q-

Indberetning til Plantesundhedsrådet
om sygdom i elmetræer.

r.

Frederiksborg amtsråd fremsender Vejplan
1982-1992.

00.01A14
Mødekalender for 1983
til godkendelse.

3.

00.01A21
Kompetencefordelingsplan.
Borgmesterkontoret anmoder om bemærkninger
til forslag til revideret kompetencefor
delingsplan af 26.5.1982.

4.

00.01005
Regnskab for anlægsbevilling.
Hovedkloakledning til Høj agergård.

s

yyy-?

Bevilling kr. 150.000
forbrug
k r . 152.594
Merforbrug kr.
2.594

5.

05.01.00061
Slagslundevej.
Ekspropriation af jord til udbygning af vejen.
Gårdejer
meddeler, at han kan
tiltræde forligserstatning for afståelse af
jord under forudsætning af, at tilbuddet
udvides til at omfatte:
1. hovedindkørsel til ejendommen tæppe-
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belægges (asfaltbefæstes), anslået
udgift k r . 7.800.
2. kommunen afholder udgiften ved tilslutning
af elkabel til luftledninger, anslået
udgift kr. 0.

12-

3. at der for afståelse af jord fra byen ud
til gården gives en erstatning på kr. 20
pr. m2, svarende til 375 m2 x kr. 15,25 =
k r . 5.718,75.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at sagen indbringes for taksa
tionskommissionen med indstilling at m2-prisen
kr. 4,75 fastholdes, men at man eventuelt
tilbyder at tæppebelægge indkørslen.

6 . 05.04.00G01
Stianlæg.
Slangerup Brugs anmoder om at få opsat bomme
på Elmestien.
Sagsbehandling;
Sagen udsat fra sidste m ø d e .

05.05.01G01
Parkeringsanlæg.
Bolig-, motor- og hjælpemiddeludvalget henstil
ler, at kommunen iværksætter undersøgelse for
tilvejebringelse af yderligere parkerings
pladser forbeholdt invalidevogne.

Jl
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8.

06.00P15
Revision af spildevandsplan.
Forslag til revision af spildevandsplan
for perioden 1982 - 1992.

A
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, bebyg
gelsen langs Roskildevej.
Sagsbehandling:
Der foreligger accept fra 2 af de berørte
ejendomme.
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10.

07.01.01G01
Fritagelse fra dagrenovationsordningen.
Irma A/S søger om fritagelse fra renovations
ordningen til at benytte container for
affald fra butikken.
Sagsbehandling:
Indstilles godkendt på hidtidige vilkår
om, at der anvendes lukket container,
tømning en gang om ugen og om fast kontrakt
om tømning med oplysning om bortskaffel
sesordningen og på vilkår, at der fortsat
benyttes kommunal tømningsordning for
husstanden.

11.

07.02G01
Bortskaffelse af specialaffald.
Forslag til etablering af ordning for
indsamling af specialaffald (affald fra
plejehjem, læger, tandlæger m.v.).
S agsbehandlin g :
Revideret forslag fremsendes hoslagt.

12.

09.06G01
Genbrug.
Miljøstyrelsen anmoder om kommunens stil
lingtagen til, om hvorvidt man ønsker at
indgå 3-årig forsøg med indsamling af
papir og glas fra privat husholdninger,
hvilket der kan ansøges om tilskud på 75%
af de investeringer, der afholdes i for
bindelse med etablering af en indsamlings
ordning i 1982.
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Sagen har tidligere været behandlet i udval
get den 21.4.1982.

13.

09.08G91
Kloakforsyning.
Etablering af samletank for spildevand for
bebyggelsen Høj ager 2, 4, 6 og 8, der i
henhold til spildevandsplanen skal tilkobles
den offentlige kloak.
Sagsbehandling:
Den direkte anledning til at fremme kloakprojektet er andragende om indretning af
beboelse på svineforsøgsstationen.
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09.11P21
Støj forurening.
I medfør af miljøreglementet kan der fast
sættes begrænsninger i motorkøretøjers
tomgangskørsel.
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15.

09.12.01G01
Forhandling af levnedsmidler.
Ingolf Knudsen, Esbjerg, søger om tilladelse
til at forhandle fra fiskesalgsbil uden for
Irma, Kbngensgade 14, på torsdage fra
kl. 12,00 til kl. 14,00.
Sagsbehandling:
Indstilles godkendt på vilkår, at levneds
middelkontrollens godkendelse indhentes.

16.

13.04.02P21
Naturgas<forsyning.
HNG fremsender overenskomst om levering af
naturgas ud til den enkelte forbruger.
Sagsbehandling:
Udvalget har tidligere behandlet et udkast
til standardoverenskomst. Notat vil fore
ligge til mødet.

17.

15.05G01
Beskæftigelse af langtidsledige.Byrådet anmoder udvalget om at udarbejde
regler for beskæftigelse af langtidsledige
i forbindelse med entrepriser, der udføres af
kommunen.
Sagsbehandling:
Udsat fra sidste møde med henblik på udar
bejdelse af oplæg.

18.

22.11P21
Hyrevognsbevilling.
Vognmand Knud Romanowski søger om hjemmevognsbevilling.
Sagsbehandling:
Bevilling meddelt 19.10.1982 efter forudgå
ende kontakt til udvalgets medlemmer.

19.

22.11029
Hyrevognstakster.
Knud Taxi v/Knud Romanowski søger om forhøj
else af taksterne på hyrevognskørsel.
Takst 1. Grundtaksten forhøjes fra kr. 11,00
til kr. 12,00.
km-taksten fra kr. 5,00 til kr. 5,15
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Takst 2. Grundtakst forhøjes fra kr. 11,00
til kr. 12,00.
Km-taksten fra kr. 5,70 til kr. 5,90.

82.01.G01
2 0 .

21.

Energibesparende foranstaltninger.
Indbudt licitation på ændring af belysning
Kingoskolen, 2 etape, afholdes tirsdag den
2.11.1982, kl. 10,00. Indbudte firmaer:
Arne W. Rasmussen ApS, Viggo Kaels & Søn A/S,
Autoriseret El. ApS, Jørlunde Elektriske
ApS.

82.06G01
Energibesparende foranstaltninger.
Revision af nuværende bevilling
kr. 2.443.294 i henhold til nedenstående,
jfr. i øvrigt opgørelse af 28.10.1982:

Ko ns u le ntb i st and
Diverse
Kongensgade 1
Brobækkgade 6
Bygaden 12
Slangerup skole
Kingoskolen
Kvinderup skole
Uvelse skole
Kroghøj børnehave
Uvelse børnehave
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Kongensgade 18-20
Jørlunde plejehjem
Slangeupgård
Øparkens børnehave
Slangerup renseanlæg
Bestyrerbolig plejehjem.
Beskyttede boliger

Forventet forbrug
i alt
k r . 140.000
ii
24.579
ii
22.223
H
23.500
ii
27.206
ii
340.000
ii
636.000
ii
24.132
ii
171.699
ii
33.866
ii
15.019
ii
76.070
ii
206.238
ii
195.000
H
35.044
ii
65.000
ii
0
ii
57 .000
ii
0
ii
8.540
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22.

82.09G01
Varmecentralen ved Kingoskolen.
Nuværende aftale med firmaet Ole Bech & Søn
ApS om pasning af varmecentralen udløber 31.
12.1982.
Sagsbehandling:
Firmaet tilbyder en forlængelse af kontrakten
på samme vilkår som hidtil for kr. 17.820
excl. moms. for en ny et-årig periode.

*

Under eneigibesparende foranstaltninger er
der afsat kr. 50.000 til udvidet driftskontrol
på samtlige ejendomme og institutioner. Det
bør derfor overvejes, om tilsyn og kontrol
med varmecentral og øvrige institutioner
m.vm. udbydes samlet.

/

23 .

83.12.G01
Fyringsgasolie til kommunale ejendomme.
Leverancen af fyringsgasolie til kommunens
ejendomme er udbudt i offentlig licitation
den 10.11.1982, kl. 10,00.

U

24.

Eventuelt.

25.

Meddelelser til pressen.
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