SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

DAGSORDEN

til Teknisk Udvalgs mode onsdag den 29. november
1995, kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Fraværende:

149. Orientering og efterretning.
a.
Dagsorden/referater.
MOFA fremsender referat fra Fællesudvalgsmode den
12.9.1995.
Referat fra arbejdsgmppemøde 26.10.1995 om vandmå
lere.
Dagsorden og resolutioner fra møde 14.11.1995 i
Udvalget for Teknik og Miljø i Frederiksborg Amt.
Referat af formandsmøde den 17.1 1.1995.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen fremsender dagsor
den til møde den 22.1 1.1995 i budget- og regnskabsud
valget.
AFAV I/S indkalder til bestyrelsesmode 1.12.1995.
Dagsorden til pressen.
b.
Love og bekendtgørelser
Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 805 af
9. oktober 1995 - Bekendtgørelse af byggelov.
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C.

Tidsskrifter, rapporter ou information m.v.
Energistyrelsens pjece "Standardtilskud til vedvarende
energi" 1995.
Frederiksborg Amt, Teknik & Miljo's pjece "Bevar for
tiden og fremtiden"
Skov- og Naturstyrelsens Friluftskontor fremsender bo
gen "Friluftsmæssig anvendelse af området ost for Buresø"
d.
Analvserappoiter
Fra Miljø-o'g levnedsmiddelkontrollen:
A trazinanalyse, Jø rlim d e Østve V andvæ rk.
Sidste analyse top atrazin viser et indhold på under
detektionsgrænsen i begge boringer.
Overvågningen fortsætter, således at provetagningsfrekvensen sættes hed i tilfælde af, at resultaterne er
stabile på nuværende niveau.
Slangerup Renseanlæg, Håndværkervangen 27.
Analyserapport a f 4.10.1995. Ingen bemærkninger
Sundbylille Renseanlæg, Oppe Sundbyvej 8.
Analyserapport af 4.10.1995, Ingen bemærkninger.
Uvelse Renseanlæg, Lystrup vej 57.
Analyserapport af 4.10; 1995. Ingen bemærkninger
Slangerup Rådhus, Kantinen, Kongensgade 18.
Analyserapport a f 18.10.1995. Bemærkninger.
Spekter A/S, Kantinen, Stationsvej 13.
Analyserapport af 18.10.1995. Bemærkninger.
Kongens Cafe & Pizza, Kongensgade 15.
Analyserapport af 18.10.1995. Bemærkninger.
Thomsens Diner Transportable, Kongensgade 33.
Analyserapport af 18.10,1995. Bemærkninger.
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Slagteren i Slangerup, Kongensgade S.
Analyserapport af 18.10.1995. Bemærkninger.
Jarl Darré, Åbrinken 8, kokkenet.
Analyserapport af 14.11.1995. Bemærkninger.
e.
Bygger]
(Dispensationer/påbud/tiiladelser)
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt meddeler eje
ren af ejendommen matr. nr. 17 Jørlunde by afslag
på ansøgning om udstykning af ejendommen i 3 parcel
ler, således at hver af de 3 boliger, hvori villaen på ejen
dommen tænkes opdelt, forsynes med store have/grundarealer på henholdsvis 4.900 m \ 4.900 m2 og
1.200 m2.
Teknisk forvaltning henstiller i skrivelse af 20.11.1995
til Frederiksborg Statsamt, at byggelovsklage vedr. an
delsboligbebyggelsen ved Bakkebo afvises, således at
andelsboligforeningen Bakkebo II er forpligtet til at et
terkomme Slangerup Kommunes påkrav om, at et yder
ligere antal parkeringspladser af det reserverede areal
befæstet.
f.
Miljø
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Kopi af artikel i Morgenavisen Jylland-Posten den
17.11.1995, om miljøminister Svend Auken's fyldestgø
rende redegørelse for de tre dioxinfund i slam fra rens
ningsanlæg.
Miljøministeriet fremsender "Miljøtilsyn 1994" delredegørelse om kommunernes tilsynsberetninger.
o
O’

Henstilling og varsel om påbud
Miljøstyrelsen fremsender vejledning om behandling af
påbudssager efter olietankbekendtgørelsen.
Kopi af Arbejdstilsynets skrivelse til John S. Berg
Renovation
om
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påbud angående afhentning af dagrenovation i
bebyggelsen Øparken i Slangerup.
Påbudet skal efterkommes senest den 15. december
1995.
h.
Færdselsuheldsregistrering
25.8.1995 Kongensgade ud for nr. 39.
i.
Takstblad Uvelse-Lystrup Vandværk 1995.
Vandværket fremsender revideret takstblad som folge
af, at der er foretaget nye beregninger for anlægsbidra
get. De nye beregninger betyder, at taksten falder med
godt kr. 6.000 for et enfamiliehus i byzone og knap kr.
25.000 for et landbmg. Taksterne vil formelt blive an
søgt godkendt af udvalget primo 1996.
jHillerød Kom m une,. Teknisk Forvaltning fremsender
statistik for 3. kvartal 1995 fra Kommunekemi og sta
tistik for tømning af olie- og benzinudskillere de seneste
12 måneder for afleverede afTalfsmængder på Den Fæl
leskommunale Modtagerstation i Hillerød
k.
Teknisk forvaltning meddeler i skrivelse a f 15.11.1995
at an
vendelsen af ejerlejligheden Kongensgade 17 A og B er i
overensstemmelse med lokalplanen.
bedes derfor fremskaffe kopi af den
a f ham påståede servitut på ejendommen, hvorefter der
ikke må drives restaurationsvirksomhed fra ejerlejlighe
den, idet Slangerup Kommune ikke kan foretage yderli
gere i sagen, før man ved hvad servitutten omhandler.
l.
Advokaterne Lund-Nielsen & Konig A/S klager i
skrivelse af 22.11.1995 på vegne
over gener fra den under
lejlighed beliggende café og beder Slangerup
Kommune bringe forholdet i orden.
m.
Skolebestyrelsen ved Lindegårdskolen oplyser, at mange
foræidre er yderst utrygge ved at lade deres born krydse
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Jørlunde Bygade og opfordrer Teknisk Udvalg til at
gøre noget ved Jørlunde Bygade.
n
Grundejerforeningen Bakkebo Syd fremsender kopi af
anmeldelse til Kriminalpolitiet i Hillerød af hærværk
mod bl.a. 22 vejtræer på østsiden af stamvejen Bakkebo.
o.
Sjællands Industrirenovation returnerer kontrakt i un
derskrevet stand på indsamling af dagrenovation.
PVejvæsenet opsiger i skrivelse af 7.1 1.1995 til KFUMspejderne ordningen med lån af vejvæsenets vogne en
gang månedlig til kørsel i forbindelse med indsamlinger.
T
Boxer-Klubben, Slangerup Afdeling returnerer under
skrevet lejekontrakt med Slangerup Kommune på et
areal på ca. 27.000 m2 a f matr. nr. 2b Slangerup by og
sogn til brug ved hundetræning.
r.
HT fremsender skrivelse om nyt busbaneprojekt i Farum
og ny ekspresbuslinie 309E Frederikssund st. - Farum
st.
s.
Prioritering af midlerne til vejområdet 1996
Der er indgået aftale med fa. Anders Nyvig om bistand i
forbindelse med prioritering af midlerne til trafiksikker
hedsmæssige foranstaltninger i 1996.
t.
Slangerup Kirkelig anlæg
Charlotte Skibsted fremsender skrivelse af hhv.
7,11.1995 og 20.11.1995 om godkendelse af ændringer
til tidligere godkendt projekt for udenomsanlæggene
ved Slangenip Kirkelige anlæg.
Der fremsættes i skrivelse af 7.1 1.1995 forslag til for
længelse af projekterede chaussestenssti udover det ek
sisterende fortov i Kannikestræde.
Forinden godkendelse gives, forhandles der om en hel
hedsløsning, jfr. skrivelse af 20.11.1995.
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u.
Aktivering af ledige.
Aktiveringsprojektet er startet, op med oprydning og
klargørelse af Slotmosen til Kogræsserselskabet. Des
uden vil stiforbindelsen langs mosen blive udbedret, så
ledes at den kan indgå i Kulturby 96. Der vil blive for
søgt at indbygge varierende opgaver i projektet.
v.
Licitationen vedrørende slamtransporten er afsluttet
Vinder blev Arne Olsen, som har faet overdraget en
treprisen. Prisen per ton slam bliver ca., kr. 115, hvilket
er ca. kr. 35 mindre pr ton end vi hidtil har betalt. Vi har
flyttet nogle udgifter over på os selv (prøvetagning,
analyser m.m.), så prisen pr ton er sandsynligvis nogen
lunde uændret.
Status vedrørende slamudbringningen er,, at vores afta
ger fortsat er indstillet på' at modtage slam i kontraktpe
rioden. I lyset af seneste debat bliver der udtaget en
slamprøve til analyse for dioxiner.
w.
Slambygning
Slambygningen er nu færdig indvendig. Der sker p.t.
indkørsel af slamcentrifuge. Udenomsarbejder er i gang
og det vil glæde renseanlægget at se Teknisk Udvalg til
indvielse ved næste Teknisk Udvalgsmøde.
x.

Buresø
Der er indgået aftale med Mørdrupgaard
om at Slangerup kommune fremover justerer afløbsskottet, således at Buresø Renden får en jævn belast
ning fra søen. Der vil blive forsøgt at afvande ekstra i
vintérmånederne, således at man ikke risikerer at
eventuelle vrede borgere rykker skottet op og derved
ødelægger Buresø Renden.
Slangerup vejvæsen vil foretage tilsyn ved skottet hver
14. dag og foretage registrering af vandstanden og
derefter sammen med Teknisk forvaltning vurdere, om
skottet skal hæves/sænkes.
yDanske Kommuner fremsender spørgeskema om
spildevandsslapi.
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z.
Kopi af skrivelse til Foreningen Kratmolleskoven, hvori
byrådet meddeler, at man har godkendt foreningens
vedtægter med ændringer og tilføjelser, som bedes ind
arbejdet i vedtægterne.

150. Økonomirapportering pr. 16.11.1995.
00.01002 F6879
lean
Regnskabsrapport driftsbevilling pr. 14.10.1995.
Bevilling:: udgift
kr. 7.920.655
892.330kr.
indtægt
Forbrug: udgift
indtægt

kr. 6.821.924
915.823kr.

004004 Slangerupgård. matr. nr. 6a mil. Indtægt ved
bortforpagtning er i år.og også i årene fremover budget
teret udfra en indtægt fra Speedwayklubben på ca.
kr. 13.000. Kr. 10.000 af beløbet dækker afskrivning på
tilslutningsbidrag m.m. for kloak og vand, afholdt af
kommunen i.h.t. byrådsbeslutning herom.
For at nedbringe lånet, der figurerer på konto 08, skal
de kr. 10.000 pr. år overføres hertil. Vi vil derfor både i
år og i 1996 komme til at mangle denne indtægt på
konto 00.
012005 Rutebilstationen. Vi vil ikke la de budgetterede
indtægter på kr. 32.980 Der har ikke været store udgif
ter til vedligeholdelse af bygning, hvoraf HT betaler ca.
halvdelen og bygningen har ikke været lejet ud.
En del af mindreindtægten finansieres ved ompostering
028001 Skovplantning. Der påregnes ikke afholdt tiere
udgifter på kontoen i år. Det ville være ønskeligt at
kontoen kunne bruge mere bredt til skovplantning iøvrigt, og til træplantning, naturpleje o.lign. restbeløbet kr.
36.450.
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02 Vejvæsenet. Det vil komme til at knibe med at fa
vejvæsenets budget til at holde sammen. Der forventes
et overtræk på snerydningskontoen i størrelsesorden ca.
kr. 150.000.
Indstilling:
Der søges fmancieringsdækning for de manglende
kr. 10.000 i år og næste år og i budgetoverslagsårene til
Slangempgård.
At restbeløb på skovplantningskontoen soges overført til
1996, med udvidet tilladelse til, at kontoen kan bruges
til træplantning og naturpleje.
Overtrækket på snerydningskontoen overføres til 1996,
og at man efter vinteren 95/96 gør op i lighed med tidli
gere år, om der bliver behov for at søge tillægsbevilling.
Regnskabsrapport forsyningsvirksomheder
16.11.1995.
kr. 8.352.430
Bevilling: udgift
1 1.594.010 kr.
indtægt
kr. 6.678.125
kr. 1 1.709.992-

Forbrug: udgift
indtægt
Spildevandsanlæg.
Indtægter lidt større
forventes at holde.

pr.

end

budgetteret,

udgifterne

Tømningsordning.
Indtægterne bliver lidt mindre ind budgetteret
Renovation.
Ingen bemærkninger.
Losseplads.
Der har været en ikke budgetteret indtægt på salg af
genbrugsprodukter på kr. 83.337, hvilket skyldes, at
priserne på pap og papir har været helt i top her i
sommer. Desværre er det nu gået den anden vej og
priserne er helt i bund..
Olie- og kemikalieaffald.
Ingen bemærkninger.
Indstilling: Tages til efterretning.
Samlet skulle der blive et mindre overskud på forsy
ningsområdet.
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Regnskabsrapport investeringer pr, 16.11.1995.
00 Byudvikling, bolig og miljø.
Rådighedsbeløb
kr. 7.959.494
kr. 1.127.690Forbrug

kr. 2.788409
kr.
0.

Jordforsyning og faste ejendom m e: De uforbrugte
midler vil blive søgt overført til 1996, på et af de første
møderi 1996.
Spildevandsanlæg: Beløb afsat til kloakering af nye
boligområder bliver der ikke brug for, nedskrives med
kr. 1.123.310. Til gengæld er der heller ikke kommet
penge ind på tilslutningsbidragskontoen, indtægten ned
skrives med kr. 1.123.310.
En del af de uforbrugte midler vil blive søgt overført til
1996, på et af de første møder i 1996.
Indstilling: Tages til efterretning.

02 Vejvæsen.
Rådighedsbeløb

kr. 3.505.306
kr. 260.000-

Forbrug
kr. 2.180.959
Indtægt
kr.
71.938Der vil blive tale omoverførsel af midler i parkerings
fonden fra 1995 til 1996, og formentlig også et mindre
slutbeløb vedr. Kongensgade SYD.
Indstilling: Tages til efterretning
/. Kopi af regnskabsrapport pr. 16.1 1.1995 vedlægges.
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151. Trafiksikkerhedspian
05.13.P15 F6959
dsh
I forbindelse med udarbejdelse af en Trafiksikkerheds
plan, delvist finansieret af midler fra Trafikpulje 1995,
har Anders Nyvig AIS efter aftale udarbejdet
"Arbejdsprogram for lokalt trafiksikkerhedsarbejde i
Slangerup Kommune". Opgaven igangsættes i december
1995 og afsluttes i september 1996.
Arbejdet fordeler sig på følgende faser;
Problem analyse, der bl.a. indeholder en skole- og insti
tutionsvejsundersøgelse hvor skolerne og institutionerne
involveres i arbejdet. Fasen forventes afsluttet med en
sammenfattende problembeskrivelse i marts 1996, dog
kan skole- og institutionsvejsundersøgelsen forsinke fa
sen.
Indsatsom råder/virkem idler, indeholdende udarbej
delse af trafiksaneringsplan for hele kommunen, udpeg
ning af indsatsområder, opstilling og konsekvensvurde
ring af virkemidler. Denne fase forventes afsluttet i maj
1996.
H andlingsplan, prioritering i følgegruppe i juni 1996
og politisk prioritering i august-september 1996.
På baggrund af arbejdsprogrammet er der udarbejdet
aftale med Anders Nyvig A/S om rådgivning.
Til arbejdet skal der nedsættes en følgegruppe, hvor
som minimum én repræsentant fra politiet deltager.
Derudover kunne gruppen repræsenteres af én lokal
repræsentant fra Cykellistforbundet, Naturfredningsfor
eningen, Erhvervsforeningen, Handicapforbundet, evt.
FDM. Gruppen skal for at kunne fungere ikke overstige
7-8 personer.
Derudover vil elever på skolerne og forældrebestyrel
serne i et vist omfang blive involveret gennem skole- og
institutionsvejsundersøgelsen.
De to arbejdsgrupper, der er nedsat i hhv. Uvelse,og i
Jørlunde, samt hvis der opstår tilsvarende, kan evt. fun
gere som lokale undergrupper, der vil ta mulighed for
løbende at komme med bemærkninger.
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Det indstilles,
at godkende "Arbejdsprogram for lokalt trafiksikker
hedsarbejde i Slangerup Kommune", og at der på bag
grund heraf indgås aftale om rådgivning med firmaet
Anders Nyvig om opgaven,.
at udvalget tilkendegiver, hvem man mener bør deltage i
en følgegruppe til at deltage i udarbejdelse af trafiksik
kerhedsplanen.

i 52.

Dispensation fra servitutter for Uvelse
Have
F6973
dsh/mn

Grundejerforeningen og Andelsboligforeningen i Uvelse
Have fremsender ansøgning af 20.1 1.1995 om dispen
sation til opførelse af dobbeltcarporte på 590x550 i ste
det for 430x550.
Ansøgningen kræver dispensation fra bebyggelsens
servitutter § 6 om garagers udseende.
Områder er iøvrigt omfattet af lokalplan nr. 14.2.
Det indstilles, at der meddeles dispensation fra
bebyggelsesservitutternes § 6.1 samt tegningsbilag 3 til
en længde af carportene på 5,90 m på vilkår, at
servituttens
bestemmelser,
herunder
bredde,
taghældning, materialer m.m. overholdes, samt at
carportenes forkant placeres som vist på planbilag 1 og
2, således at udvidelsen sker mod p-pladsernes bagside.

153. Udstykning i landzone
01.03.03 F6974
dsh
Landinspektør Børge Hansen fremsender skrivelse af
30.10.1995 med anmodning om forhåndsgodkendelse af
udstykning af del af matr. nr. 1 Påstrup by, Jørlunde,
beliggende Påstrupvej 2.

29. nov. 1995
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Ejendommen matr. nr, 1 Påstrup ejes af
udgør ialt ca. 75 ha. og er noteret som landbrug. På
parcellen, der ønskes udstykket, ligger en ældre med
hjælperbolig, der ønskes udstykket med et areal på
1.400 m2
Et lignende andragende har i 1978 tidligere været be
handlet. Der blev dengang meddelt afslag fra Hoved
stadsrådet, med begrundelse i daværende lovgivning.
I henhold til planlovens § 35 stk. 1 kræver udstykningen
tilladelse fra amtet som landzonemyndighed. I henhold
til Planlovens vejledning kan en overflødiggjort med
hjælperbolig normalt tillades udstykket, hvis der er
overvejende sandsynlighed for, at den også på længere
sigt vil være overflødig som bolig for landbruget på
ejendommen.
Det indstilles,
at anbefale overfor Frederiksborg Amt at forhåndsgod
kende den ansøgte udstykning.

154. Vandforsyning af Åbrinken.
13.02.02G01 F 6451
tojo
På grund af alvorlige forureninger af drikkevandet på
enkelte ejendomme i området Åbrinken, Frederikssundsvej og Græsevej anbefaler Embedslægen den 9.
februar 1993, at en enkelt ejendom ophører med bru
gen af egen vandforsyning til drikkevandsbrug samt at
kommunalbestyrelsen bør overveje at skaffe området
en permanent vandforsyning af tilfredsstillende kvali
tet, Vandværket orienteres løbende om drikke
vandsproblemerne i området og meddeler den 24. fe
bruar 1993, at man agter at finde en samlet løsning for
forsyningen.
Vandværkets løsning udebliver, og på denne baggrund
udarbejder Teknisk forvaltning en del forsyningsplan
med en samlet løsning for området. Planen udsendes
den 10. august 1994 til høring hos vandværket og de
berørte ejendomme.
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På baggrund af kraftige protester fra vandværket, af
holdes der den 29. september 1994 mode med vand
værket, hvor der opstilles en fælles handlingsplan til
gennemførelse af en ny forsyningsplan. Handlingspla
nen indebærer bl.a. afholdelse af et informationsmode
med de berørte ejendomme om et fælles oplæg til for
syning af området. Informationsmødet blev afholdt
den 8. februar 1995.
Mødet endte med, at der blev nedsat en arbejds
gruppe, bestående af repræsentanter for de berørte
ejendomme og vandværket med kommunen som
sekretær for gruppen. Gruppen skulle belyse andre
løsningsmuligheder og vurdere/gennenigå det forelig
gende projekt.
Efter fire møder afsluttede gruppen sit arbejde i juli
1995 med en udbygningsplan, der er let modificeret i
forhold til det foreliggende projekt. Det var arbejds
gruppens intention, at oplægget via Teknisk Udvalg
skulle forelægges de berørte ejendomme på et møde
ultimo august 1995.
Mødet blev dog udsat på grundlag af, at Foreningen
Danmarks Private Vandværker på Hørup Vandværks
vegne gik ind i sagen for at drøfte bidragstørrelse.
Indtil dato har forvaltningen endnu ikke modtaget'
yderligere fra Foreningen eller vandværket. Rykker er
fremsendt den 23. oktober 1995.
Hvis reaktionen fra vandværk og brancheorganisation
udebliver, kan kommunen vælge at fremlægge ar
bejdsgruppens udbygningsplan på et møde med de
berørte ejendomme. Hvis der viser sig en positiv
stemning for at sætte arbejdet i værk, kan planen
danne udgangspunkt for et pålæg til vandværket om at
gennemføre udbygningen. Et sådant pålæg kan påkla
ges til Miljøstyrelsen. Leveringsvilkår, det vil først og
fremmest sige prisen for tilslutning, kan ikke påkla
ges.
Det indstilles, at der afholdes et møde med de berørte
ejendomme på en af de følgende datoer:
M andag den 11. dec., tirsdag den 12. dec.,
onsdag den 13. dec. eller torsdag den 14. dec.
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Vandværket er orienteret om indstillingen og er blevet
bedt om at fremkomme med en udtalelse.

155. Miljøgodkendelse.
Flugtskydebanen, Frederikssundsvej 7.
09.02.11G02F 6821

tojo
./. Med dagsordenen udsendes miljøteknisk beskrivelse,
vurdering og et forslag til vilkår for godkendelse.

/O

/■

C ^c/

O S

Slangerup Jagtforening ønsker at anvende banen i
samme omfang som hidtil, - dvs. hver mandag i perioden
april til august samt op til 5 lørdage og søndage i
perioden incl. fastelavnsskydning.

s? .

9-

Dette er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejle
dende retningslinier for eksisterende skydebaner.
Støjberegningerne viser, at den mest støjbelastede bolig
er beliggende i "pipkvarteret".
Ved en beregning af de mængder af blyhagl, som er ble
vet brugt på banen siden etableringen i 1968, viser det
sig, at dér er affyret mellem 15 og 25 tons blyhagl. Der
er derfor foreslået et vilkår som giver frist til år 2000 til
oprydning på nedfaldsområderne.
Godkendelsen skal offentlig bekendtgøres og kan påkla
ges til Miljøstyrelsen inden 4 uger.
Det indstilles, at der meddeles godkendelse på de an
førte vilkår.
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156. Kogræsserselskab
0 1 .0 5 .12.G01 F6876
hakl
Tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs mode 3. maj, 6.
august og 1. november 1995.
Naturfredningsforeningen ønsker at skabe en skånsom
pasning af arealerne omkring Slotsmosen. Dette skal
ske i form af et kogræsserselskab, hvor tiere private
går sammen om at indkøbe dyr til opfedning på area
lerne. Projektet er i linie med de i miljøhandlingspla
nen beskrevne retningslinier og vil højne områdets
rekreative værdi.-Da matrikel 8o ligger i byzone, ind
går det ikke i området med dyrehold.
Naturfredningsforeningen ønsker at kommunen stiller
arealerne omkring Slotsmosen, som alle er ejet af
kommunen, til rådighed for selskabet. Det drejer sig
om matr. nr 4b, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4v, 4x, 4y, 4z,
4æ, 4bæ, 4aø, 4ba, 4bx, 4by, 4bz, 8o Slangerup by
og sogn. Alle matrikler er ejet af Slangerup Kom
mune.
Der er i oktober afholdt informationsmøde om Kogræsserselskabet. De ca. 15 fremmødte dannede en
opstartsgruppe til Kogræsserselskabet. Opstartsgrup
pen afholdt som krævet af Teknisk Udvalg informati
onsmøde den 4. november.
Der er fra kogræsserselskabet indsendt vedtægter til
godkendelse.
Den 4. november blev aflioldt informationsmøde på ste
det; De berørte grundejerforeninger og nærmeste naboer
til området var inviteret med. Af vedlagte referat frem
går det at
og Grundejerfor
eningen var modstandere af projektet. Der er den
16.11.95 indkommet en klage fra
dateret
12.11.95.
har to klagepunkter. Dels mener han, at
Kogræsserselskabet forhindre almen færdsel i mosen, og
dels betvivler han Kogræsserselskabets evne til at vedli
geholde Jiegn og evne til pasning af koerne, hvilket
medføre en risiko for at koerne vil biyde igennem heg-
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net og gå ind i hans kornmark. Den almene færdsel vil
stadig kunne ske da, stierne friholdes omkring mosen.
Samtidigt etableres indgange til foldene således, at inte
resserede kan komme ned til mosen. Frygten for en mu
lig manglende kompetence ved Kogræsserselskabet er
der taget højde for ved dels at forlange at selskabet har
en forsikring, og dels ved de almindelige regler for op
gørelse af erstatningspligt i tilfælde af markstridigheder.
Da Kogræsserselskabet tilser dyrene dagligt, vil der
endvidere være tale om et bedre tilsyn end mange kon
ventionelle landmænd har tid til. Endelig vil det indgå i
forpagtningskontrakten, at den kan opsiges i tilfælde af
misligholdelse.
Indstilling:
På baggrund af den naturpleje, som selskabet vil vare
tage, samt det lokale engagement af borgerne i selska
bet indstilles det, at Kogræsserselskabet får lov at for
pagte de i sagsfremstillingen nævnte arealer i Slotsmo
sen i en 5 årig periode fra 1996 til år 2001 mod over
holdelse af de fremlagte vedtægter.
Teknisk udvalg kan ved misligholdelse af kontrakten
annullere forpagtningsaftalen.

157. Vejarbejde Kongensgade syd.
05.01.08 G 01 F 6963
jejo
Ved afleveringen den 2. november 1995, blev der kon
stateret en del mangler. Af disse mangler må fremhæves
den særlige, at flisebelægningen foran Rådhuset ved
denne gennemgang blev noteret som kasseret.
På baggrund af denne mangelliste er Jørn Boldsens
Tegnestue ApS anmodet om:
A.

At fremsende en vurdering af det udførte arbejde.

B.

At opstille et foreløbigt regnskab med redegørelse
for afhjælpning af mangler i f.h.t. mangelgennem
gangen,
samt
opgørelse
over
udskudte
entreprisedele, deres udførelse og den økonomi der
hermed er forbundet.
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Indstilling:
Forelægges til drøftelse.

158. Gebyrer for skorstensfejning 1996 Kontrakt med skorstensfejer.
02.25.00 029 F 6970
moni
Kommunernes Landsforening har fremsendt vejle
dende gebyrer for skorstensfejning i 1996. 1 henhold
til § 7 i aftalen mellem kommunen og skorstensfejer
mesteren, er disse vejledende gebyrer fastsat i samar
bejde mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget.
I henhold til aftalens § 8 fastsætter kommunen geby
rerne; som skorstensfejermesteren herefter opkræver.
På forespørgsel fra Teknisk forvaltning har skorstens
fejermester Børge Salling-Nielsen tilkendegivet, at han
fortsat er indforstået med at arbejde efter disse geby
rer.
Kontrakten med skorstensfejermesteren blev opsagt til
udløb pr. 31. december 1995 af Slangerup kommune
efter en henvendelse fra Konkurrencerådet, som af
hensyn til den frie konkurrence ville lægge vægt på, at
kommunen giver borgere, der måtte ønske det, mulig
hed for at entrere med en anden skorstensfejermester,
der kan levere en ydelse som krævet i bekendtgørel
sen. Endvidere mente konkurrencerådet, at arbejderne
burde udbydes i EU-licitation.
Som svar på telefonisk henvendelse den 8. november
1995 har Bygge- og Boligstyrelsen (Bjarne Strand, 1.
kontor) oplyst, at EU 's tjenesteydelsesdirektiv kun
finder anvendelse på det lovpligtige skorstensfejerar-
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bejde, såfremt afgifterne herfor opkræves af kommu
nen i forbindelse med skatterne, og såfremt det samle
de kontraktbeløb overstiger 200.000 ecu (ca. kr. 1.6
mill. ).
For Slangerup Kommunes vedkommende udgør det
lovpligtige skorstensfejerarbejde på årsbasis kr.
330.000, hvilket for en kontraktperiode på 4 år vil
andrage max. kr. 1.4 mill. ind. prisstigninger. EU's
tjenesteydelsesdirektiv vil således ikke være gældende
for Slangerup Kommune.
Gebyrerne opkræves af skorstensfejeren direkte hos
borgerne.
I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse
nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltnin
ger for skorstene og ildsteder § 14, stk. 1, som danner
grundlag for kontrakten, kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt
skorstensfejerarbejde.
Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for
gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid. Dette har
hidtil været gjort ved at tilslutte sig de gebyrer, som
Kommunernes Landsforening og S korstens fej erlauget
udarbejder som vejledende.
Da priserne således er fastsat af kommunen i henhold
til bekendtgørelsen, er der ikke noget konkret at kon
kurrere på i en licitation, og begrundelsen for at fast
holde opsigelsen af kontrakten med skorstensfejerme
steren falder dermed bort.
I forbindelse med en klage over skorstensfejermeste
ren har Beredskabskommissionen på sit møde den 8
november 1995, efter at have afvist klagen, vedtaget
at anbefale overfor Teknisk Udvalg, at aftalen med
skorstensfejermesteren fortsætter på uændrede vilkår.
Det indstilles:
a t godkende de mellem Kommunernes Landsforening
og Skorstensfejerlauget aftalte vejledende gebyrer
som gældende for Slangerup kommune i 1996,
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at opsigelsen af aftalen mellem skorstensfejermester
Børge Salling-Nielsen og Slangerup Kommune til
udløb 31.12.1995 annulleres, hvorved nuværende
kontrakt fortsætter uændret.
( kontrakten kan opsiges med 12. mdr. varsel, og i
tilfælde af misligholdelse. )

159. Restancer
domme.

vedr.

kommunens

ejen

00.01ø07 F 6972
lian
Opkrævningskontoret anmoder om tilladelse til at af
skrive nedenstående restancer som uerholdelige:
A.

Restanten har i adskillige år modtaget bistandshjælp, og
der har været truffet betalingsaftale, som er misligholdt.
B
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Restanten har i adskillige år modtaget bistandshjælp, og
der har være truffet tiere betalingsaftaler, som alle er
blevet misligholdt.
Det indstilles,
at sagen fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at
ovenstående restancer på henholdsvis kr. 1 1.491,87 og
kr. 22.391,83 afskrives.

160. Eventuelt.
Modet slut kl.:

OBS!!!
Da det er sidste mode i år, vil der blive serveret en
let anretning kl. 17.30, hvor vi vil ønske hinanden en
god jul.

29. nov. 1995

