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Teknisk Udvalg indkaldes til åsteds- og kompensati
on sforrret ni ng
onsdag den 1. november 1995 kl. 14.00
på ejendommen Uvelse Byvej 16.
Der vil blive arrangeret kore!ej lighed fra
Rådhuspladsen kl. 13.50.
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Afskærende ledning Uvelse
Åsteds- og kompensationsforretning.
06.02.00.G06 F6957 (a)
hakl
Det er konstateret at driftsproblemerne på Uvelse Ren
seanlæg, især optræder ved meget høje vandføringer ind
i anlægget. Ved en gennemgang af indløbsmålingerne
kan det konstateret, at indløbsflowet stiger fra omkring
400 m3/d i oktober/november måned til over 1000 m3/d
i december måned. Den høje vandføring holder sig til
foråret, hvor den igen falder til under 400 m3/d, Denne
høje vandføring gennem længere tid indikerer, at der er
tilløb af drænvand eller overløb fra Uvelse Å.

/O *
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Der er ved flowmållinger, foretaget af rådgiver, blevet
målt vandføringer på mellem 3-7 l/s i grøften mellem
matriklerne 5y_og 4a , hvilket giver et flow ind på an
lægget på mellem 300 og 600 m3/d. Da Uvelse Rense
anlæg er meget stabilt det meste af året og kan klare
selv fordoblinger af vandføringen i kortere perioder, vil
en afskæring af mellem 300 og 600 m3/d i vintermåne
derne kunne give anlægget en stabilitet, som vil have en
yderst gunstig virkning på afløbsresultaterne.
Afløbstal for 1994 og 1995 er afbildet i bilag 1 sammen
med udledningen af kvælstof og BOD.
Bilag 2i . mindeholder
u c iiu iu c i
rapport
la jjp u n
fra
i
Hedeselskabet samt
in o o rrn o n K c p n / d t i n n o r
kommunens egne observationer.
I forbindelse med omlægningen af grøften, er berørt
jordejere indkaldt til åstedsforretning den 1.11.95 kl.
14.00. Indvarslingen sker i henhold til Vandløbslovens
§§71-73. Indkaldt er Hans Andersen
og Jens C. Nielsen,
Som vist på Bilag 3 drejer ekspropriationen sig om et
område på 2 meter på hver side af ledningen. Ekspro
priationen indebærer en indskrænkning i ejerens hand-
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lefrihed på området, men ingen egentlig afståelse af
arealet. Alle brønde i åben mark vil blive sænket til 60
cm under terræn, således at kun brøndene 0,1,2,6 og 7
vil være over terræn. Brønd nr. 0 er en eksisterende
brønd . Brønd 1 og 2 vil ligge i vejareal. Brønd 6 og 7
vil ligge på kommunens matrikel 81, det gamle rensean
læg. Linieføringen af ledningen er lagt således, at frem
tidig bebyggelse kun i begrænset omfang vil blive gene
ret, se bilag 4.
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Der vil for hver lodsejer blive tilbudt en kompensation
for ekspropriationen, svarende til en halv gang vurde
ringsprisen for jorden . Dertil kommer afgrødeerstatning
og strukturskader som følge af anlægsarbejdet. Afgrø
deerstatningen og strukturskadeerstatning afregnes i
henhold til NESA takster., bilag 5.
Den rørlagte strækning vil blive optaget som offentlig
vandløb, således at fremtidig vedligeholdelse - også hel
eller delvis udskiftning - påhviler Slangerup kommune.
A

Matrikel 4a Uvelse by. Berørt område
ekspropriation ca. 800 m2. Berørt afgrøde og struktur
erstatning ca.
in2.

y /.

Matrikel 3bd og 8 a begge Uvelse by
berørt område ekspropriation ca. 2200 in2. Afgrøde og
struktur erstatning
m2

gZSbuJ-

Det indstilles, at Teknisk Udvalg godkender ovenstå
ende aftale om erstatning, således at tilbud om erstat
ning fremsendes til berørte lodsejere.
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DAGSORDEN
til Teknisk Udvalgs møde onsdag den 1. november
1995, kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Fraværende:

132. Orientering og efterretning.
a.
Dagsorden/referater.
Referat af møde den 3.10.1995 i Bedriftssundshedstjenesten i Frederiksborg Amt.
Resolutioner af møde den 26.9.1995, dagsorden og re
solutioner fra møde den 10.10.1995 og dagsorden til
møde den 24.10.1995 i Udvalget for Teknik og Miljø i
Frederiksborg Amt.
Dagsorden til møde den 27.10.1995 i HNG.
Dagsorden til pressen.
Referat af formandsmøde 20.10.1995.
b.
Love og bekendtgørelser
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 730 af
5. september 1995.
c.
Tidsskrifter, rapporter og information m.v.
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsens
årsberetning "Skov og Natur 1994" og årsberetning og
regnskab for 1994 for Statens Bygningsfredningsfond.
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Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsens rapporter
"Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersø
gelser" og "Kortlægning af den maksimalt tilladelige ni
tratudvaskning".
Landbrugs- og Fiskeriministeriets "Landbrugsloven med tilknyttede forskrifter 1995"
Frederiksborg
Amt,
Teknik
&
Miljø's
"Frederikssundbanen - udbygning, behov og mulighe-.
der"
d.
Analvserapporter
Fra Miljø-og levnedsmiddelkontrollen
Scandinavian Soya Company, Industrivej 24 K.
Analyserapport af 5.9.1995. Ingen bemærkninger.
Slangerup Baigs, Københavnsvej 5.
Analyserapport af 1S.9.1995. Bemærkninger.
Sundbylille Vandværk. Rent vand, ledningsnet.
Analyserapport af 19.9.1995. Ingen bemærkninger.
Uvelse - Lystrup Vandværk. Rent vand, ledningsnet.
Analyserapport af 19.9.1995. Ingen bemærkninger.
Kvindenip Vandværk. Rent vand, ledningsnet.
Analyserapport af 19.9.1995. Ingen bemærkninger.
Metalskolen, Slagslundevej 13. Bassinet.
Analyserapport af 19.10.1995. Ingen bemærkninger.
Slangerup Svømmehal, Idrætsvej. undervisningsbassin.
Analyserapport af 19.10.1995. Ingen bemærkninger.
Slangerup Svømmehal, Idrætsvej. 25. m bassin.
Analyserapport af 19.10.1995. Ingen bemærkninger.
A.P.Grønt, Kvinderupvej 2. Frugt og grønt.
Prøveudtagning i juli 1995. Ingen bemærkninger
Slagtermester Harald Hansen, Strændstræde 9.
Levnedsmiddelkontrollen anmoder om yderligere pro
jektmateriale til brug ved godkendelse af slagtehus.

1. n o v . - T 9 9 5

183

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Cafeen/Natcafeen, Kongensgade 17 A.
Godkendelse af virksomheden i henhold til levnedsmid
dellovgivningen.
"Frugt og grønt", Kongengade 8.
Godkendelse af virksomheden i henhold til levnedsmid
dellovgivningen.
Nybrovejens Vandværk. Begrænset drikkevandskontroi.
Vandanalytisk Laboratorium. Bemærkninger,
e.
Byggeri
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Frederikssundsvej 5A til opførelse af omklædningsbygning på 52
mi.2 med tagetage på 26 m2 samt skur til officials 11 m2.
Endvidere en åben overdækket ryttergård på 23 1 m2,
ialt 320 m2.
f.
Miljø
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø fremsender påbud
og egenkontrol med kommunale renseanlæg i Frede
riksborg Amt.
Teknisk forvaltning kan oplyse, at der ikke indgives
klage over amtets afgørelse om egenkontrol. Udgiften
forventes at beløbe sig til ca. kr. 50.000 årligt.
g*
Færdselsuheldsregistrering
25.7.1995
26.8.1995
12.9.1995
10.6.1995

- krydset Roskildevej/Jørlunde Bygade..
- krydset Stationsvej/Jernbanevej.
- Kongensgade ud for nr. 42.
- krydset Gørløsevej/Lystaipvej.

h.
Frederiksborg Statsamt meddeler
ces i sag med Slangerup Kommune.

fri pro

i.
AFAV I/S fremsender oversigt over nye priser pr.
15.10.1995 på genbrugsmaterialer.
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j.
Kommunernes Landsforenings administrative informa
tion nr. 2192 om vejledende gebyrer for 1996 for skor
stensfejerarbejde.
k.
Teknisk forvaltning meddeler beboerne i Kongensgade
17 P og 17 R, at ejerlejlighederne Kongensgade 17 A og
B anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.
l.
Teknisk forvaltning har fremsendt skrivelse af
25.10.1995 til Dankøb, Parkvej 1 vedrørende skiltnin
gen på hjørnet Kongensgade/Jordhøjvej.
m.
Greenpeace fremsender skrivelse om PVC-fri kabler i
nybyggeri og byfornyelse
n.
Kogræsserselskab
hakl
Tidligere behandlet på Teknisk Udvalgs møde 3. maj og
6. august 1995.
Der blev onsdag den 18. oktober, kl. 19.00 i Byrådssa
len, Slangerup rådhus afholdt informationsmøde om,
hvad et kogræsserselskab er, og hvordan man driver det.
Formand for Teknisk Udvalg, Erik Fristrøm åbnede mø
det og gav over for de 15 fremmødte borgere udtryk for
kommunens interesse i, at et sådant selskab blev opret
tet.
Formand for lokalforeningen af DNF Bent Christiansen
fortalte derefter om Slotmosens muligheder i et. natur
plejeprojekt op gav en beskrivelse af opbygning og drift
af et kogræsserselskab. Carsten Vestergård fra Senge
løse delagtiggjorde forsamlingen i sine erfaringer med
kogræsserselskab i gennem de sidste 5 år.
Det blev åf Teknisk Udvalgs formand understreget, at
en opstartskomite skulle gennemføre et informations
møde med de berørte beboer i området. Der blev nedsat
en opstartsgruppe, bestående af tre personer med Bent
Christiansen i spidsen. Der var generel stor interesse for
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selskabet, men en noget mere sparsom interesse for at
deltage i opstartsgruppen.
De 4 køer, som det forventes at skulle sættes på græs,
giver et medlemspotentiale på op til 16 personer. Der
blev lagt op til, at antallet af dyr skal justeres fra år til år
alt efter Slotsmosens tilstand.
Opstartsgruppen har modtaget adresser på grundejer
foreningerne i området samt de enkelte ejendomme uden
for grundejerforeningen. Informationsmødet vil løbe af
stablen snarest muligt. Stiftende generalforsamling for
foreningen er sat til senest den 18. november. Således at
der på Teknisk Udvalgs d.ecembermøde vil ligge even
tuelle reaktioner fra grundejerforeninger og selskabetsvedtægter til godkendelse.
0.
Skrivelse af 17.10.1995 til Andelsboligforeningen Bakkebo I med påbud om yderligere parkeringspladser.
PPlantedirektoratet fremsender meddelelse om Plantedi
rektoratets kontrol med kommunalt spildevandsslam
m.v. i.h.t. bekendtgørelse nr. 732 af 6. september 1995.
qÅ-syn
Der vil i lighed med tidligere år blive gennemført å-syn i
oktober - november måned. Egon Madsen, entreprenør
Boye Rasmussen og Hans Kloch vil sammen med inte
resserede borgere besigtige bl.a. Uvelse og Rørbro Å,
Hørup Ruder,
Der vil endvidere blive besigtigede
vandløb, hvor der er eller har været problemer det for
løbne år. Besigtigelserne finder sted den 30. oktober og
1. november
Resultatet af å-syn, samt status og plan for vandløbene i
Slangerup kommune bliver medtaget i næste års-miljøhandlingsplan
r.

Vandforsyning Åbrinken m.v.
Der er udarbejdet et statusnotat, som redegør for det
nuværende stade i sagen om udbygning af vandforsynin
gen fra Hørup Vandværk til området omkring Åbrinken
m.v.
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S.

Kopi af skrivelse til Grundejerforeningen Højgaard om
vintersaltningen i boligområder.
t.

Kopi af skrivelse til ejeren af ejendommen Nygårdsvej
11 om dagrenovation på ejendommen.
u.
Driftsleder Egon Madsen meddeler KFUM-spejderne, at
man af principielle grunde ikke kan modtage 3 ftasker
vin, som er blevet afleveret på vejvæsenets kontor.
v.

w.
Aktivering af ledige.
I samarbejde med Annette Andersen, Beskæftigelsesse
kretariatet forsøger Teknisk forvaltning at opstille til
bud til klienter på offentlige ydelser. Der er konkret tale
om midler fra Socialministeriet, som i en forsøgsperiode
i 1995 og 1996 vil kunne gives til aktiviteter, som kvali
ficerer klienten til arbejdspladser. Der er afsat kr.
197.000 i 1994, som kan anvendes i 1995 og kr.
197.000 i 1995, som kan anvendes i 1996. Kriteriet for
tildeling af midler er kort fortalt, at der i projektet skal
være et kompetencegivende og et kulturelt element.
Udformning ansøgning og beskrivelse af projekterne vil
ske i samarbejde mellem Teknisk forvaltning og
Beskæftigelsessekretariatet. Selve projektetgodkendelse
m.m. sorterer under Borger og Virksomhedsudvalget.
Vi var tirsdag den 17. oktober på besøg ved Skibby
Kommune, der er meget langt med aktiveringsprojekter.
Det gav en god inspiration, og der vil blive arbejdet
fremad med blandt andet følgende muligheder.
Uddannelse af en af vejvæsnets folk til gruppeleder så
ledes, at vedkommende far erfaring og viden om at køre
en gruppe med de muligheder og problemer det inde
bærer. Der vil blive tale om, at Beskæftigelsessekreta
riatet frikøber tid hos Vejvæsenet således, at der bliver
sat ressourcer af til oplæring af folkene. Vejvæsnet vil
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derfor selv kunne regulere for det manglende mand
skab. Der er desuden mulighed for at indkøbe
konsulentbistand udefra.
Etablering af to elevpladser på værkstedet ved Vejvæ
senet.
Etablering af grej til en komplet arbejdsgruppe på 5
mand med fuldt udstyr til naturgenopretning i eksem
pelvis Kirkeengen eller Slotsmosen .
Projekter i forbindelse med Kulturby 96 vil ligeledes
kunne drage nytte af en arbejdsgruppe med ressourcer
og gå på mod.
Projektet er udgiftsneutralt for Teknisk forvaltning, da
udgifter til arbejdsplads og grej afholdes over de tildelte
midler. Der vil løbene blive orienteret herom .
x.
"Kommunal seminar: Miljø" på Den Kommunale Høj
skole 22.2., 25.4. og 7.11.1995.
yRendan A/S indbyder til årets Rendan-konference den 8.
- 10. november 1995 i Århus.
z.
Kontrakt om udførelse af indsamling og transport af
dagrenovation for perioden 1. januar 1996 til 31. de
cember 2002.

133 Økonomirapportering pr. 14.10.1995.
00.01002 F6879
lean
R egnskabsrapport driftsbevilling nr. 14.10.1995.
kr. 7.901.655
Bevilling: udgift
indtægt
kr.
873.330Forbrug: udgift
indtægt

kr.
kr.

6.332.381
925.823-

011005 Slangerupgård. Udgiften til vedligeholdelse af
ejendommen er overskredet. Årsagen hertil er ekstra
udgifter i forbindelse med til- og fraflytning.
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Merudgifterne kan finansieres af merindtægter, ved udr
lejning af matr. nr 7e Jørlunde.
52 Øvrige miljøforanstaltninger. Der er igangsat land
brugs- og virksomhedstilsyn, som ikke er afregnet, og
der arbejdes på miljø-vand- og affaldsplanerne. Det me
ste af restbevillingen vil medgå hertil, men der forventes
et mindreforbrug.
02 Vejvæsenet. Det vil komme til at knibe med at fa
vejvæsenets budget til at holde sammen, idet der er
brugt for mange penge på asfaltarbejder. Det meste
dækkes ind ved omposteringer indenfor vejvæsenets
eget området, resten dækkes ind over andre konti, så
den samlede rammebevilling forventes overholdt.
Indstilling: Omposteringen kr. 19.000 indstilles tiltrådt..

R egnskabsrapport

forsyningsvirksomheder nr.

14.10.1995.
Bevilling; udgift
indtægt

kr. 8.272.430
kr. 11.514.010-

Forbrug:

kr. 5.965.773
kr. 11.678.095-

udgift
indtægt

Spildevandsanlæg. Nogle udgiftskonti kan ikke holde,
bl.a. har der været udgifter til anskaffelse af stinkskab
efter krav fra arbejdstilsynet. Udskiftning defekte vin
duer på ristebygning, merudgifter ved etablering af
SRO-udstyr på pumpestationer, samt på slamområdet.
Merudgifterne kan finansieres af øgede indtægter i van
dafledningsbidrag.
Indstilling:

Fast ejendom småreparationer øges med
kr. 50.000
Fast ejendom, skatter og afgifter
kr. 30.000
Vandafgift kr. 10.000
Fast ejendom, vedligehold kr. 20.000
Slam og recipientpleje kr. 50.000
Konsulentbistand - kr. 70.000
Vandafledningsbidrag kr. -90.000
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Tøm ningsordning.

Indtægterne bliver lidt
mindre ind budgetteret

Renovation.

Ingen bemærkninger.

Losseplads.
getteret.

Indtægter større ind bud

Olie- og kemikalieaffald.

ingen bemærkninger.

Indstilling: Tages til efterretning.

R egnskabsrapport investeringer pr. 14.10.1995.
00 Byudvikling, bolig og miljø.
Rådighedsbeløb
kr. 7.959.494
kr. 1.127.690Forbrug

kr. 2.369.235
kr.
0

Jordforsyning og faste ejendomme: Ingen bemærk
ninger.
Spildevandsanlæg: Ingen bemærkninger.

Indstilling: Tages til efterretning.

02 Vejvæsen.
Rådighedsbeløb

kr. 3.317.244
kr.
71.938-

Forbrug
Indtægt

kr. 2.082.734
kr.
71.938-

Indstilling: Tages til efterretning
./. Kopi af regnskabsrapport pr. 14.10.1995 vedlægges.
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134. Mødekalender for 1996
00.01 A14 F2901
kabr
/. Forslag til mødekalender for 1996 vedlægges.
Teknisk Udvalg afholder som hovedregel møde 1. ons
dag i måneden.
Forvaltningen gør opmærksom på, at januarmødet er
rykket til den 10. januar og junimødet er rykket til den
12. juni.

135. Dispensation fra lokalplan 14 - Udvi
delse af Uvelse Børnehaves legeplads.
01.02.05.P21 F6929
dsh
Forældrebestyrelse i Uvelse Børnehave har fremsendt
skrivelse af 16. juni 1995, hvori de ønsker at udvide
børnehavens legeplads med 5 m i hele børnehavens
længde ind på idrætspladsen, ialt ca. 330 m2.
Udvidelsen kræver dispensation fra kommuneplanen og
lokalplan 14, idet kommuneplanen og lokalplanen har
udlagt arealet til idrætsformål.
En dispensationen vurderes at være af mindre betydning,
idet der kun er tale om at rykke en områdeafgrænsning
5 m, hvilket ikke berører principperne i planerne for
området.
Borger og Virksomhedsudvalget har på møde den
8.8.1995 behandlet ansøgningen og godkendt en udvi
delse af legepladsen under forudsætning af en positiv
tilkendegivelse fra Idrætsbestyrelsen.
Borger og Virksomhedsudvalget har med skrivelse af
10. august 1995, anmodet Idrætsbestyrelsen om en
udtalelse i sagen. Idrætsbestyrelsens udtalelse afventes
dog stadig, men imødeses inden udvalgsmødet.
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Såfremt udvalget dispenserer fra kommuneplanen og lo
kalplanen i henhold til planlovens § 19 stk. 1, skal na
boerne orienteres/høres i henhold til § 20 stk. 1. Der vil
være tale om orientering/høring af ejendommene Skole
lodden 14 og 16.
Det indstilles:
at såfremt Idrætsbestyrelsen fremkommer med en posi
tiv tilkendegivelse, foretages høring om dispensation hos
de to naboer,
at såfremt der ikke kommer indsigelser, meddeles dis
pensation fra kommuneplanen og lokalplan 14 i henhold
til planlovens § 19, idet der er tale om en mindre bety
dende ændring.
Teknisk Udvalg, den 6.9.1995:
Afventer udtalelse fra idrætsforeningen.

Teknisk Udvalg, den 1.11.1995
Idrætsbestyrelsen har besluttet - efter indstilling fra
Uvelse Idrætsforening - at give afslag på ansøgningen,
idet fodboldbanen ikke overholder minimumskravene til
længde, såfremt der bliver taget yderligere til legeplads.
Det indstilles, at sagen fremsendes til Borger og virk
somhedsudvalget til orientering, med udtalelse, at ud
valget kan anbefale dispensation som tidligere indstillet,
såfremt sagen skulle komme op på et senere tidspunkt,
men at sagen på nuværende grundlag henlægges.

136. Dispensation fra BR95 i forbindelse med
udstykningssag
01.04.G00
F6958
dsh/mn
Landinspektør
loverførsel og
23b Slangerup
gade 9, ejet af
savværk).

Børge Hansen fremsender sag om area
udstykning vedrørende matr. nr. 6n og
by, beliggende Hestetorvet I og SvalderBay og Vissing Holding AJS (det gamle
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1.
Det nye skel på matr. nr. 23b lægges i en afstand af 2,50
m fra eksisterende træbygning. Forholdet kræver dis
pensation fra BR95 kap. 6.3, stk. 3, brandmæssige af
standsforhold. Kravet er en afstand på minimum 5m til
naboskel. Betingelse for at opnå dispensation er at der
tinglyses et byggeretligt skel på naboejendommen. I del
areal nr. 3 a f matr. nr. 23b ligger en udhusbygning, som
det byggeretlige skel går igennem.
I udhusbygningen forudsættes vinduer mod naboskel
til muret.
2.
Nyt skel. mellem matr. nr. 6n og del nr 2 lægges dels
gennem eksisterende bygning, dels langs facade af eksi
sterende bygning. Forholdet kræver dispensation fra
BR95 kap! 3.3 stk. 1 som omhandler højder og afstands
forhold i forhold til naboskel, samt dispensation fra
byggelovens §8 stk. 1, som omhandler bygningers
afstand til .naboskel. Afstandskravet er 2,5 m.
Endvidere er der i facade langs skel vinduer og døre li
gesom der er rør til spånafsugningsanlæg, som krydser
skellinien.
Indstilling:
1.
Det indstilles at meddele dispensation til arealoverførsel
mellem matr. nr. 23b og 6n på betingelse af, at der
tinglyses byggeretligt skel som vist, samt at vinduer i
gavl på eksisterende udhus tilmures.
2.
Det indstilles at meddele dispensation til udstykning af
matr.nr. 6n, del nr. 2, på betingelse af nedrivningsdekla
ration om nedrivning af bygningen ved ophør af nuvæ
rende produktion, dog senest den 31.12.2000, med
henvisning til at de bygnings og brandmæssige forhold
omkring skel ikke er i overensstemmelse med BR95.
Væg langs skel gennem bygning ændres til brandmur.
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137. Trafiksikkerhedsniæssige foranstaltnin
ger
05.13.00.G00 F6960
dsh
Udvalget vedtog på møde den 6.9.1995, ialt 10 stræk
ninger, der skulle arbejdes videre med en prioritering på:
Lystrup by, Uvelse by, Bygaden i Jørlunde, Sundbylille,
Københavnsvej, M.P. Jensensvej, Hillerødvej, Slagslun
devej, Roskildevej og Lystrupvej.
Til orientering kan det oplyses, at forvaltningen har faet
telefonisk oplysning om, at i Jørlunde har beboere plan
lagt et borgermøde i forsamlingshuset den 13. november
1995.
Endvidere kan det oplyses, at der i Uvelse er startet en
arbejdsgruppe
om
trafiksikring
af
Uvelse.
"Arbejdsgruppens formål er at udarbejde en så trafiksik
ker løsning for Uvelse som muligt, for så fa penge som
muligt." Forvaltningen og politiet deltager på arbejds
gruppens andet møde den 30.10. 1995, med henblik på
vejledning i konkrete ideer.
Med henblik på prioritering af midlerne fo r 1996 til
etablering af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger,
er der udarbejdet notat af 25.10.1995 samt foreløbige
planer for placering af punktvise trafikdæmpende og
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på de 10
strækninger.
Det indstilles;
at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag med
henblik på økonomi og konsekvenser for en endelig
prioritering af midlerne for 1996.
at såfremt det skønnes nødvendigt, vil der kunne benyt
tes konsulenthjælp, i mindre omfang, til vurdering af de
konkrete løsningsforslag.
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138. Trafiksikkerhedsplan
05.13.P15 F6959
dsh
Slangerup Kommune har opnået ialt kr. 125.000 . fra
Trafikpulje 1995 til udarbejdelse af en trafiksikkerheds
plan, under forudsætning af at vi anvender et tilsvarende
beløb, jfr. Teknisk Udvalg 2.8.1995. Projektet er et de
monstrationsprojekt, og erfaringerne herfra skal videredistribueres til andre kommuner.
Ialt var fem kommuner indstillet til beløb til udarbejdelse
af trafiksikkerhedsplaner: Frederikssund, Hundested,
Ølstykke, Jægerspris og Slangerup. Frederikssund har
dog trukket sig, idet de har en sådan plan. Oplægget er,
at de fire andre kommuner indgår i et samarbejde, for at
kunne trække på hinandens erfaringer.
I udarbejdelsen af Trafiksikkerhedsplanen benyttes kon
sulenthjælp. For at opnå bedst muligt samarbejde med
de øvrige kommuner søges indgået aftale med samme
konsulent.
Ialt er modtaget tre oplæg til arbejdsprogram for råd
givning vedrørende lokalt trafiksikkerhedsarbejde: An
ders Nyvig A/S, COYVI Consult og Vejdirektoratet. I
løbet af de næste par uger vil det være afklaret,, hvilken
konsulent, der ønskes benyttet og udarbejdes endeligt
oplæg til arbejdsprogram for udarbejdelse af trafiksik
kerhedsplanen.
Det indstilles, at der arbejdes videre med henblik på
udarbejdelse af kontrakt med endeligt oplæg om
arbejdet, at endeligt oplæg til arbejdsprogram for
udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan kan forelægges
Teknisk Udvalg den 29.1 1.1995.

139. Lokal Agenda 21
09.00.P00 F6904
dsh
Danmark vedtog på FNs konference for miljø og udvik
ling i Rio de Janeiro i 1992, sammen med ca. 180 andre
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lande, at: "Senest i 1996 bør de fleste lokale myndighe
der i de forskellige lande have indledt et samarbejde med
befolkningen og opnået enighed om en lokal Agenda 21
for området."
For en foreløbig drøftelse og efter ønske, var punktet på
Teknisk Udvalgs dagsorden den 2.8.1995. Sagen er så
ledes startet op i Teknisk Udvalg, men da emnet ikke
kun er begrænset til det tekniske område, bør arbejdet
forankres i et bredere forum med opbakning i byrådet.
I notat af 19.10.1995 er der redegjort for status og hvil
ke aktiviteter og hvilket baggrundsmateriale der er
fremkommet til nu.
Som oplæg til at komme videre og som inspiration for
byrådet og administrationen, foreslås det at sagen tages
op til TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, og at man
indbyder chefkonsulent Jørn Ulrick Moos fra DTI,
Dansk Teknologisk Institut til at komme med et indlæg
om emnet. Jørn Ulrick Moos står som hovedforfatter til
ministeriets og de kommunale foreningers "Introduktion
til Lokal Agenda 21." og på kommuneforeningens møde
i september L995.
Tidsplanen for det videre arbejde med at igangsætte ak
tiviteter, forventes udarbejdet umiddelbart efter et sådan
inspirationsmøde.
Med dagsorden er vedlagt to udgivelser om emnet fra
CIBU, Center for International Bæredygtig Udvikling:
"Idékatalog til lokale grupper og aktive" samt "Det er
Madsen der tæller".
Det indstilles at anbefale overfor Borgmesteren, at der
arrangeres en temadrøftelse i Byrådet over emnet, som
indledning til arbejdet med "Lokal Agenda 21 for
Slangerup Kommune".
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140. Takstblad dagrenovation 1996.
07.01.05029 F 6955
thi
Ved budgetbehandlingen i Byrådet er basistaksten for
dagrenovation blevet sænket fra kr. 1250 i 1995 til kr.
1150 i 1996. (Alle priser er excl. moms). Ud fra basi
staksten har forvaltningen udarbejdet det til sagen ved
lagte takstblad. Taksterne er beregnet ud fra for
holdspriser for volumenforhold korrigeret for behol
derpriser og tømningspriser.
Taktsbladet er udarbejdet så det bedst mulig afspejler de
faktiske omkostninger ved opbevaring, indsamling og
bortskaffelse.
Det bedes bemærket at taksten for særlig afhentning ud
over afstandsgrænsen er baseret på en enhedspris der
skal forhandles med vognmanden - så prisen kan blive
justeret alt efter det endelige resultat.
Det indstilles, at takstbladet godkendes og fremsendes
til orientering for Byrådet.

141. Vandforsyning af området ved Uvelse
Enghave.
13.02.00G01 F 6949
thj
Ejeren af Tilsbækgård, Enghaven 5, har skriftligt anmo
det kommunen om tilladelse til at tilslutte sin ejendom til
Hillerød Vandværk. Anmodningen er begrundet i, at det
vil være billigere for ejeren at blive tilsluttet Hillerød
Vandværk end at blive tilsluttet Uvelse-Lystrup Vand
værk. Den af ejeren angivne pris er ikke dokumenteret,
hvorfor udvalget alene bedes tage stilling til det princi
pielle spørgsmål om forsyning fra Hillerød eller fra
Uvelse.
Området, hvor ejendommen er beliggende, er i kommu
nens vandforsyningsplan udlagt som aktuelt forsynings
område for Uvelse-Lystrup Vandværk. Dette indebærer,
at vandværket har pligt til at forsyne alle ejendomme i
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området til en fast takst iflg godkendt takstblad. Vand
værket lever op til denne forsyningspligt selv om til
slutningsbidraget på kr. 94,800 for et landbrug + en
husstand måske nok er lidt pebret. Bidraget er udregnet
efter kommunens retningslinier og er udtryk for de reelle
omkostninger til forsyning af samtlige ejendomme i det
aktuelle forsyningsområde.
Hvis forsyning istedet skal ske fra Hillerød Vandværk,
er der visse formalia der skal bringes i orden:
-

Der skal udarbejdes en delforsyningsplan for
området eller ejendommen.

-

Delplanen skal
Kommune.

-

Uvelse-Lystrup Vandværk skal opgive sin
forsyningspligt (ret).

forhandles

med

Hillerød

Hillerød Vandværk skal acceptere forsy
ningspligt i området
Udvalget kan i denne situation vælge mellem følgende
løsninger:
1 At fastholde vandforsyningsplanen, hvilket
indebærer at der findes en løsning med Uvel
se-Lystrup Vandværk.
2

At udarbejde en delforsyningsplan for den
pågældende ejendom, med forsyning fra Hil
lerød Vandværk

3

At udarbejde en delforsyningsplan for hele
området, som indebærer forsyning fra Hille
rød Vandværk.

Det indstilles, at vandforsyningsplanen fastholdes,
hvorved ejendommen, som forudsat i planen, skal
forsynes fra Uvelse-Lystrup Vandværk. Begrundelsen
er,
at
ejendommen
ligger . i det
naturlige
forsyningsopland for Uvelse-Lystrup Vandværk, samt at
vandforsyningen ud fra en samlet vurdering findes at
være tilfredsstillende løst med den nuværende plan. Med
hensyn til prisen optages der forhandling med Uvelse-
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Lystrup Vandværk på forvaltningsniveau, med henblik
på at belyse alternative priser.

142. Dispensation fra kommuneplan.
01.02.03 P21 F 6956
moni
søger i forbindelse
med påbygning af en tagetage på ejendommen matr. nr.
8 fd Slangerup by, Lebahnsvej 4, om dispensation fra
kommuneplanens bestemmelse om en maksimal bebyg
gelsesprocent på 25.
Ejendommen har et grundareal på 479 m2. Den eksiste
rende bebyggelse består af beboelse 85 m2, udhus 12 m2
og carport 30 m2, hvilket giver et bruttoetageareal på 92
m2 (85+12+30-35). Den projekterede tagetage udgør 60
ni2, og det fremtidige bruttoareal dermed 152 m2, hvilket
giver en bebyggelsesprocent på 31,7.
Kommuneplanen fastsætter i rammerne for lokalplan
lægning en bebyggelsesprocent på max.25 for området
som helhed (område S.B.6).
Bygnings- og planlægningsudvalget har i oktober 19.78
meddelt en lignende dispensation til en bebyggelsespro
cent på 31 på naboejendommen, Erik Ejegodsvej 3, med
henvisning til ejendommens ringe grundareal (497 m2)
Det indstilles at meddele dispensation til en
bebyggelsesprocent på 31,7 med henvisning til
ejendommens ringe grundareal, såfremt der efter
foretagen nabohøring ikke kommer indsigelser herimod.
Ved indsigelser forelægges sagen for udvalget igen.
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143. Grundejerforeningers forpligtelser og
rettigheder.
00.01 A08 F 6916
mon i
Som vedtaget på Teknisk Udvalgs møde den 6. septem
ber 1995 har forslag om bemyndigelse til grundejerfor
eningerne til dispensation fra lokalplaner eller servitutter
været sendt udtalelse i grundejerforeningerne.
Forslaget har været udsendt til 40 grundejerforeninger
og 18 har sendt svar tilbage, hvilket giver en besvarel
sesprocent på 45. Af de 18 besvarelser har 7 grundejer
foreninger svaret, at de stiller sig positivt til forslaget. 9
grundejerforeninger har svaret, at de ikke er interesseret
i den foreslåede bemyndigelse.
Grundejerforeningen Højgård metier ikke, at de på det
foreliggende grundlag kan tage stilling til forslaget, og
forespørger hvilke konsekvenser forslaget vil have for
bestyrelsen.
Grundejerforeningen Kongshøjparken svarer, at de har
faet en bemyndigelse, som den foreslåede i henhold til
lokalplanen.
Der har således ikke været en uddelt begejstring for
forslaget, idet 2 af de positive tilkendegivelser kommer
fra grundejerforeninger, der ikke er omfattet af hverken
lokalplaner eller servitutter.
Grundejerforeningen Lindegården, som gav anledning til
udsendelse af forslaget, har ikke reageret på henvendel
sen og grundejerforeningen Rønnebærparken, som tele
fonisk har efterlyst et emne til at holde foreningen igang,
har heller ikke reageret.
Det indstilles, at teknisk forvaltning optager
forhandlinger
om
bemyndigelse
med
de
grundejerforeninger, der har stilles sig positivt til
forslaget, hvorefter oplæg til aftale forelægges udvalget
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144. Digitalekort
06.00.00
liakl
I forbindelse med indførslen af digitalekort i Slangerup
kommune har vi entreret os med Geodatacentret som
rådgiver og konsulent. Det er et samarbejde, som har
givet en meget god feedback og støtte i indkøb af ydel
ser og uddannelse af medarbejdere.
Der foreligger nu tilbud på indmeldelse i Geodatacentret
I/S. Geodatacentret er et fælleskommunalt Selskab, der i
dag ejes af 26 kommuner. Geodatacentret vil gøre den
specialviden tilgængelig, som kun vanskeligt kan opret
holdes i en kommune af Slangenips størrelse.
Medlemsskabet betyder en etableringsudgift i form af
indskud på kr. 5,23 pr. indbygger og herudover et årligt
bidrag på kr. 1 pr. indbygger. Fordelen ved indmeldel
sen frem for blot at købe ydelsen fra Geodatacentret og
andre rådgivere er, at det giver indflydelse på produkt
udviklingen, samt 20 % rabat på ydelser fra centret.
Der er desuden mulighed for billige indkøb af program
mer med mere. Den største fordel vil dog være, at der
vil være adgang til uafhængige rådgivere i forbindelse
med software indkøb til både den tekniske forvaltning
og andre forvaltninger.

I henhold til vedtægterne §14 kan udmeldelse ske med 1
års varsel, men der finder ingen tilbagebetaling sted af
indskuddet ved udtræden af selskabet.
Indskud og det årlige driftsbidrag finansieres over klo
akforsyningens budget, og der er budgetmæssigt taget
højde herfor.
Det bemærkes, at kommunen ved indmelding skal
vælge en repræsentant fra byrådet i selskabet.
Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor
Byrådet, at Slangerup Kommune indmelder sig i
Geodatacentret og vælger en repræsentant til repræ
sentantskabet.
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145. Afskærende ledning Uvelse
06.02.00.G06 F6957 (b)
hakl
På baggrund af åstedsforretning den 1.11.95 på Uvelse
Byvej 16 skal der tages stilling de
indkomme indsigelser og kommentarer til projektet.
Det indstilles, at Teknisk Udvalg godkender projektet
og tager stilling til erstatning for indgrebet overfor
lodsejerne samt på baggrund af de ved åstedforretningen
indkomne bemærkninger afgiver indstilling til Byrådet
om ekspropriationsindgrebets omfang.

146. AFAV, ombygning modtagehal..
07.04.10 G91 F6962
lean
Erik Fristrøm ønsker ombygning på AFAV, omfattende
en entreprise på ca. kr. 5mill.drøftet i udvalget under
henvisning til, at rammebeløb, afsat i 1995 ikke har
kunne holde, og at det har været nødvendigt at øge
rammebevillingen i 1995 med kr. 1.mill.
Ombygningen, der omfatter, en ændret siloopbygning i
modtagehallen, ny pressestation og nyt ventilationsan
læg, var planlagt udført i år. Udover at arbejderne ikke
kan udføres indenfor det afsatte beløb, finder bestyrelsen
det uheldigt, at de ikke på et langt tidligere tidspunkt
blev informeret, og dermed fik mulighed for at træffe
beslutning om begrænsning eller ændringer i projektet,
hvilket de nu er afskåret fra.
./. Referat fra bestyrelsesmøde i AFAV 29.sep. 1995, med
NOTAT af 6.10.95, samt bilag over økonomien ved
lægges.
Indstilling: Forelægges til drøftelse.
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147. Vejarbejde Kongensgade SYD
05.01.08 G01 F6963
lean
Som tidligere udmeldt er tidsplanen for vejarbejder i
Kongensgade overskredet. Vejarbejdet skulle have væ
ret færdig senest d. 17.oktober, idet der var godkendt en
tidsfristforlængelse på 12 arbejdsdage.
Entreprenør Chr. Beck har haft problemer med sine un
derentreprenører. Asfaltfirmaet kom ikke den dag de
havde lovet, og brolæggerfirmaet har heller ikke levet
op til aftaler.
Det er Chr. Becks undskyldninger for ikke at have
kunne overholde tidsplanen 17.oktober. Men uanset at
CB har haft det svært med at holde styr på sine unde
rentreprenører, er det fastholdt at forsinkelsen vil med
føre dagbøder i henhold til AB 92 på 1,5 0/00 pr. dag
fra og med d. 18.oktober.
På byggemøde tirsdag d. 24. oktober har CB tilkendegi
vet, at han kan være færdig med vej og fortove på fre
dag d. 27. oktober, og der derefter kun vil mangle til
slutninger ind til husfacader og reparationer på sokler og
trappesten, samt beplantning o.lign.
Der mangler d.24 ds. fortov i vejens østside. Såfremt
fortovet er færdig på fredag, vil dagbøderne beløbe sig
til 8 arbejdsdage a' ca. kr. 3.000 pr. dag.
Entreprisen blev fra start begrænset til kr. 2.180.015, og
der var herudover afsat et pænt beløb til uforudsete
udgifter, men bl.a. beplantning blev taget ud til sikker
hed for at bevillingen kunne overholdes.
Niels Lutzen, Boldsens tegnestue er anmodet om en
foreløbig opgørelse inden udvalgsmødet for afklaring af
i hvilken udstrækning beplantning evt. kan medindtages
i entreprisen.
Entreprenør Chr. Beck har tidligere udført entrepriser
for os bl.a. P-plads nord for Rådhuset, som han gennem
førte fuldt tilfredsstillende og indenfor tidsfristen.
Kongensgade har været en meget mere kompliceret
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Efter det ordinære udvalgsmøde 1, november 1995.

Temadrøftelse om affald.
07.01.00G01 F 6951
thj
OPLÆG TIL TEMADRØFTELSEN:
Dagrenovation:
Senest er det grønne affaldssystem bievet udbygget så
ledes, at 79 % af kommunens husstande sorterer sit
husholdningsaffald. Samtidig blev trådstativerne erstat
tet med plastikbeholdere således, at der ikke anvendes
papirsposer i den almindelige dagrenovationsordning.
Disse ændringer er stadig under indkøring og forvalt
ningen forventer at dagrenovationssystemet er indkørt
til uproblematisk daglig drift i løbet af første kvartal
1996.
Der er bl.a. følgende emner at tage stilling til:
- Udbygningstakt for endelig udbygning
af det grønne system.
- Ønsker til serviceniveau.
- Økonomisk målsætning for takstud
vikling m.v.
- Individuelle takster for faktisk præste
rede ydelser.
Storskrald og genbrugsordninger:
Disse ordninger er stort set uændrede gennem de sidste
5 år. Følgende emner kan være relevante:
- Henteordninger for storskrald.
- Bortfald af bonsystem.
- Udvidede åbningstider på genbrugs
pladsen.
- Nye placeringer til gias- og papirbe
holdere.
- Ønsker til serviceniveau iøvrigt.
- Erhvervsaffald.
Olie- og kemikalieaffald:
Der er blevet indrettet nye modtage- og opbevarings
faciliteter på Renseanlægget. Der findes en henteordning
for O/fGaffald første mandag i hver måned, men ordnin
gen benyttes ikke af borgerne på trods af, at den annon
ceres en gang om året. Som noget nyt tilbydes landbru
get at fa afhentet sit pesticid-affald under denne ordning.
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Følgende emner kan være relevante til en nærmere
drøftelse:
Serviceniveau.
- Individuelle takster for faktisk afleve
rede mængder gældende for erhverve
ne.
Slam fra Renseanlægget,
Den megen debat om slams anvendelighed på land
brugsjord har ført til en ny bekendtgørelse om behand
lingen af og anvendelse af spildevandsslam. Bekendtgø
relsens hovedpunkter er
1. øget prøveudtagning og analyser
2. krav om 9 måneders opbevaringkapacitet til slam se
nest 1999
3. Anvendelsesbegrænsning på fortærbare afgrøder
Efter offentliggørelsen af den nye Slambekendtgørelse
er der inddraget flere nye parameter, som ikke hidtil har
været medtaget i vurderingen af slams egnethed til
gødskning. Senest er der sat fokus på PAH- og PCB
stofferne i slammet. PAH er kræftfremkaldende, medens
PBC kan forringe
mænds sæd kvalitet. Der er med den nye debat sat
spørgsmålstegn ved brugen af spildevandsslam på land
brugsarealer overhovedet skal finde sted i fremtiden.
Derfor er det ønskeligt, at vente med større anlægsin
vesteringer i opbevaringskapacitet, etablering af fælles
forbrændingsanlæg eller andet, indtil der sker en afkla
ring på, om slammet overhovedet kan anvendes i land
brugsproduktionen.
Alternativerne til at anvende slammets gødningsværdi er
i dag enten forbrænding eller deponering. I begge tilfæl
de vil det være ønskeligt at sænke vandindholdet i
slammet mest muligt, således at transport og depone
ringsomkostninger minimeres. Såfremt dette kommer på
tale bør mulighedén for anlæggelse af miniraliseringsbede undersøges. Ved denne behandling vil tørstofprocen
ten kunne hæves fra i dag ca. 20% til omkring 40%. Et
slamminiraliseringsbed er opbygget som følge:
Slammet pumpes uden behandling direkte fra koncen
treringstanken i renseanlægget ud på bedene, hvor der
sker en miniralisering i sivskoven. Princippet minder om
et rodzoneanlæg. En overslagspris for et sådant til Slan
genip renseanlæg er på ca. kr. 6.000.000 -. Der vil fra
anlæggelsestidspunktet til første tømning gå ca. 10 år. 1
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hvilke der ikke vil være driftsomkostninger til slambe
handling. Der er i bilag vedlagt prisoverslag for anlæg
eller eventuelt en behandlingspris, hvor anlægget anlæg
ges og drives privat.

Forbrænding:
Der er udviklet forbrændingspiller som en blanding af
slam og halm/træaffald, hvilket forbedrer forbrændings
økonomien og muliggør forbrænding på mindre anlæg.
Miljøstyrelsen har hidtil sat hælene i overfor denne ud
vikling, Det er tilladt at opføre forbrændingsanlæg på
renseanlæggene og forbrænde slammet her. I følge
Kriiger's opgørelser skal anlægget være på ca. 60.000
Pe for at økonomien hænger sammen. Beregningerne
forudsætter endvidere, at man ikke opfylder de mil
jøkrav til røggasrensning som en virksomhed skal opfyl
de i samme situation. Renseanlæggene er undtaget ind
til videre. Pris pr ton slam fra ca. kr. 210.-plus transport.

Deponering på kontrolleret losseplads:
Slammet vil blive transporteret fra anlægget og til en
kontrolleret losseplads.
Pris for deponering af slam fra kr. 300 pr ton plus trans
port.
Udbringning på landbrugsjord:
Slammet i Slangerup er generelt af en meget fin kvalitet
hvad angår lave koncentrationer af tungmetaller. Der
lægges vægt på landbrugets nuværende skærpede krav
til koncentrationer overholdes ved levering af slam til
landmænd. Som følge af den nye slambekendtgørelse
hæves antallet af prøvetagninger fra slammet fra to til
fire.
For 1995-96 er der indgået leveringskontrakt med et
landbrug i kommunen, som kan aftage den samlede
slammængde fra renseanlægget. I forhold til tidligere
muliggør det, at bedriften ligger lokalt, en bedre mu
lighed for kontrol og mindre udgifter til transport. End
videre kompenseres landmanden for de tiltag, som skal
sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring. Ved udløb,
af kontrakten næste år i oktober foretages en evaluering
af projektet. Såfremt der er tale om et bæredygtigt kon
cept, vil denne løsning blive anvendt indtil der er faldet
ro over slamdebatten og en langsigtet løsning kan etab
leres.
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