UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag d. 5.februar 1985, kl. 15.00
på teknisk forvaltning.____________________
Fraværendes:

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a. Tilsyn med private vandværker:
Lindholmvej 6, intet at bemærke.
b. Færdselsuheldsregistrering:
Kongensgade ved Møllestræde.
Parkvej.
c. Spildevandsanalyser:
Slangerup renseanlæg
Uvelse renseanlæg
Hørup renseanlæg
Sundbylille rens.

11.12.85
11.12.85
12.12.85
12.12.85

bemærkninger
bemærkninger
bemærkninger
intet at
bemærke
27.11.85 BI5 og total
Hørup renseanlæg:
kvælstof ikke
overholdt.
27.11.85 "
"
n
Sundbylille rens.:
4.12.85 BI5 ikke
Slangerup rens.:
overholdt.
11.12.85 Rest kvælstof
Uvelse renseanlæg:
ikke overholdt.
d. Referat formandsmøde d. 30.december 1985.
e. Ministeriet for offentlige arbejder
fremsender cirkulærer om lov om private
fællesveje og om offentlige veje.
f. Vejdirektoratet fremsendes oversigt over
trafikken på omfartsvejene syd og vest om
Slangerup.
g. Skrivelse fra HNG vedrørende naturgas
forsyning af lavenergihuse m.v.
h. Ministeriet for offentlige arbejder
fremsender cirkulære om lov om
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
og cirkulære om lov om grundejerbidrag til
offfentlige veje.
i. Byggestyrelsen fremsender pjece
"Energistyring i offentlige bygninger".
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j. HNG fremsender "Formandsberetning,
repræsentantskabsmødet den 15.11.1985".
k. Miljøministeriet fremsender kopi af
svarskrivelse til
3, vedrørende klage over hønsehold.
Miljøstyrelsen afviser at være klageinstans
hvilket vi fra teknisk forvaltnings side har
rejst indsigelse overfor.
l. Den kommunale højskole i Danmark, fremsender
indbydelse til klursus om "Teknik- og
Miljøområdet -kommunalbestyrelsesmedlemmer".
m. Notat af 23.1.1986 vedrørende olieforurening
ved Slangerup korn og foderstof.
09.09G01 F 4037
n. Klage fra
over hundekennel på
Sundbylille.
o. MLK fremsender dagsorden for møde i budgetog regnskabsudvalget den 3.2.1986,
kl.
16,00.
p. Teknikermøde 28.1.1986 med Enviroplan A/S om
vandforsyningsplanlægning.
q. Dagsorden for buresøudvalget der afholder
møde d. 10.2.1986.
r.

fremsender kopi af skrivelse
til politiet i Hillerød om ridning på privat
fællesvej mellem Jørlunde Overdrev og
Slangerup Ås.

s. Kopi af ansøgning til energiministeren om
dispensation.
2.

ANSØGNING OH ANLÆGSBEVILLING.
00
22
03
3

Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
Jordforsyning
Erhvervsformål
Anlæg

Byggemodning af 40 boliger på matr. nr. 3 u 22
Jørlunde ved Lindegårdskolen kr 1.8.7(1^000

)Cff0C
Ansøgning om anlægsbevilling kr.1. 700.000
Tidl. meddelt bevilling
k r . ______0
Bevilling i alt kr.
kr.1.700^000

N r. 588 *;$ 0*F0 L0 Ffi£0EQ./5MAVN

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Opført i investeringsoversigten således:
Tidl. år
O

1985
1553
-4835

1986
317

1987

1988

Begrundelse:
Bevillingesn skal dække udgifter til
kloaktilslutningsbidrag, udførelse af stianlæg
og øvrige omkostninger i forbindelse med salg
af arealet.
00.01005 F 4028
3.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
42 Spildevandsanlæg
3 Anlæg
Fremføring af hovedkloakledninger til arealet
ved Lindegårdskolen, matr. nr. 22 og 3 u,
Jørlunde, i forbindelse med opførelse af 40
boliger.

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 61.000
Tidl. meddelt bevilling______kr.______0
Bevilling i alt
kr. 61.000
Opført i investeringsoversigten således:
(1000 kr.)
Tidl. år
1985
1986
0
104
158

Begrundelse: Detailkloakering udføres af
bygherren, mens kommunen i henhold til
salgsbetingelserne for arealet skal fremføre
hovedledninger.
00.01005 F 4049
4.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
28 Fritidsområder
3 Anlæg

AA
(J p i.

Udlæg af 78 nyttehaver ved Hauge Møllegård
kr. 442.000.

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 4^2.000
Tidl. meddelt bevilling
kr._______ 0
kr. 442T000
Bevilling i alt
Opført i investeringsoversigten således
(1000 kr. >
Før 1986
1986
1987
0
332
110
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Bevillingen skal dække udgifterne ved udførelse
af parkeringsanlæg, stier, beplantning,
sanitære installationer m. v.
00.01005 F 4050
5.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
42 Spildevandsanlæg
51 Hovedledninger og pumpestationer med
betalingsvedtægt.
3 Anlæg
Mindre Nyanlæg 1986

kr. 245.000

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 245.000
Tidl. meddelt bevilling______kr._______ 0
Bevilling i alt______________kr. 245. 000

Projektet opført i investeringsoversigten
således:
1986
245

1987
184

1988
184

1989
185

Begrundelse: Fremføring af stik til
enkeltejendomme samt ledningsarbejder i
forbindelse med byggemodning.
00.01005 F4056

6.
KOMMUNEPLANLÆGNING.
Fastsættelse af tid og procedure for
borgermøder vedrørende revision af
kommuneplanen.
Sagsbehandling:
det indstilles, at udvalget fremkommer ined
bemærkninger til oplægget inden BU's møde d.
19.2.1986.
01.02.03P15 F 4046
7.
NAVNGIVNING AF VEJE.
Den nye bebyggelse ved Lindegårdsskolen får
vejadgang dels fra Slagslundevej og dels fra
Lindegårds Allé. Og der anlægges 2 boligveje
inde på området.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at de 2 veje benævnes
"Lindeparken", og at husene nummereres
fortløbende.
05.01.01G01
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Blad nr.
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8

Formandens
initialets

.

NAVNGIVNING AF VEJE.
På matr. nr. 2 e m.fl. Slangerup, ved
Lystrupvej/Morænevej skal opføres 15 boliger.
Boligområdet får via en privat fællesvej adgang
til Morænevej.
Sagsbehandling t
Udstykkeren foreslår efter samråd med Historisk
forening: Hovmandsvej.
05.01.01G01 F 4051

A lt.
S

.

YP/Ae ,
____________

*
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9.
VEJBELYSNING.
Forslag til udbygning af belysning på veje og
stier.
Sagsbehandling.
Forvaltningen foreslår, at de 180.000 kr., der
i budget 1986 er afsat til nye vej- og
stibelysningsanlæg, anvendes til belysning i
Møllestræde og på Kirkestræde, til belysning i
stitunel ved Lindegårdskolen, til belysning på
sti Fredensgade-Banegraven, til opsætning af 4
supplernede lygter i Lystrup, til opsætning af
lygte i krydset Lystrupvej/Gørløsevej samt til
supplering af belysningen i Uvelse og i
Klostergade/Svakdergade/Hestetorvet.
05.01.12G01 F4014
10 .

STIANLÆG.
Kratgråden, GI.
Københavnsvej 3, anmdoer om at få anlagt sti
langs Græse å, fra GI. Københavnsvej til
Uggeløse skov, samt at der etableres offentlig
sti fra GI. Københavnsvej ad Slangerup Ås til
Jørlunde Overdrev.
Sagsbehandling:
Forvaltningen fremlægger forslag til stianlæg
langs nordsiden af Græse å, mellem
GI.Københavnsvej og Uggelse skov og Stianlæg
mellem Slangerup Ås og Græse å. Der er
udarbejdet fortegnelse over de lodsejere, der
vil blive berørt af den ekspropriation, som vil
være nødvendig for stiernes etablering.
05.04.06P20 F 3763
11 .
OFFENTLIGT STIANLÆG.
En beboer på Engvej gør opmærksom på, at stien
langs sydsiden af Græse å mellem Bækkevej og
Mosevej er nærmest ufarbar under vinterforhold.
Sagsbehandling:
Udvalget besluttede den 8.1.1986 at forsyne
stien med fast belægning under forudsætning af,
at byrådet frigiver den fornødne bevilling.
Forvaltningen indstiller, at stien i den halve
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bredde befæstes med asfalt, idet udgiften
afholdes over driftsbudgettet, og at den
resterende halve bredde befæstes med SF-sten,
såfremt byrådet meddeler bevilling.
05.04.08G01 F 4039
12 .

LÆSKURE VED BUSHOLDEPLADSER.
I driftsbudgetter for 1986 er afsat et beløb
til indkøb af 2 læskure.
Sagsbehandling.
Forvaltningen indstiller, at der i 1986
opsættes læskure på Jordhøjvej ved idrætshallen
og på Jordhøjvej ved Nygårdsvej.
05.05.05G01 F3986
13.
REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF
OFFENTLIGE VEJE OG STIER.
Drøftelse af de regulativmæssige bestemmelser
for vintervedligeholdelse og renholdelse.
05.07.02P24 F 3184
14.
VINTERVEDLIGEHOLDELSE.
Forældrerådet ved Kroghøj Børnehave anmoder om
at kommunen foretager snerydning på Byvangen så
tidligt på dagen som muligt.
Sagsbehandling:
I henhold til regulativ for vintervedligehold
else hører Byvangen til den kategori af veje,
hvor snerydning kun foretages indenfor normal
arbejdstid og kun i den udstrækning, kommunens
eget materiel kan klare arbejdet.
Indenfor
denne kategori prioriteres skoleveje og stam
veje højest, og først derefter kommer boligveje
som Byvangen.
05.07.02G01 F 4041
15.
OPSTILLING PØLSEVOGN.
Byrådet vedtog 23.10.1985 at tilbyde
pølsehandler Svend Pedersen tilladelse til at
opstille pølsevogn på torvet, Kongensgade 27,på
vilkår, at der betales en afgift på kr. 5.000.
Den endelige placering fastsættes af bygningsog planlægningsudvalget.
Sagsbehandling:
Stillingtagen til fastsættelse af
kloakbetalingsbidrag og fremføring af kloak til
pølsevogn.
05.14.03G01 F 4012
16.
KLOAKFORHOLD - GL.KØBENHAVNSVEJ 4.
Det er ved besigtigelse af afløbsproblemer i
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forbindelse med kraftige regnskyl i oktober
1985 konstateret, at der fandt afleding af
spildevand sted, fra ejendommen GI.
Københavnsvej til åben grøft ved modsatte
vejside.
I forbindelse med byggetilladelse af 27.10.82
vedr. ombygning er der stillet krav om
afledning af spildevand til samletank,
ansøgning om godkendelse af kloakafløb til
samletank samt fremsendelse af situationsplan
med indtegnet kloaksystem.
Forholdene er ikke bragt i forskriftsmæssig
stand.
Situationen er den 29.1.1986 blevet
gennemdrøftet med ejeren.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der meddeles frist til
1.marts 1986 hvad angår fremsendelse af
ansøgning om afledning til samletank og
situationsplan og frist til 1.august 1986 hvad
angår udførelse af nødvendige arbejder. Disse
arbejder skal udføres af autoriseret mester.
06.01.05G01 F 4055
17.
KLAGE OVER DAGRENOVATION.
Drøftelse af klager over renovationskørslen.
Sagsbehandling:
Oplæg vil foreligge til mødet.
07.01.01G01

F 4010

18.
MODTAGEPLADSEN LYSTRUPVEJ.
Kemp & Lauritzen A/S fremsender efter anmodning
forureningsundersøgelsesrapport for
modtagepladsen.
Sagsbehandling:
Rapporten er udarbejdet efter påbud fra
Hovedstadsrådet.
Som afværge- og kontrolforanstaltning lægger
rapporten op til bortpumpning af ca. 150.000 m3
grundvand årligt og udlægning af Z årlige
analyser.
Rapporten indstilles fremsendt til Hovedstads
rådet med anbefaling, og at der søges om
tilladelse til at fylde mere på pladsen jf.
tidligere anmodning.
07.03G01 F 2369
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19.
LQSSEPLADSPLANLÆGNING.
Hovedstadsrådet anmoder om eventuelle
bemærkninger til forslag til specialtillæg 1985
til regionplanen "Retningslinier for
lokalisering af lossepladser".
Bemærkningerne skal være fremsendt til
Hovedstadsrådet inden 1.3.1986.
Sagsbehandling:
Hovedstadsrådets forslag til specialtillæg
udpeger en række lokaliteter til lokalisering
af lossepladser.
Baggrunden er en akut mangel på
lossepladskapacitet, som især er gældende i
AFAV's opland. Indenfor dette område foreslås
lokaliteterne Dønnevælde, Græsted - Gilleleje
kommune og Frederiksværk.
Det har tidligere været meddelt
hovedstadsrådet, at der bør indrettes lokale
fyldpladser til modtagelse af jord-, bygnings og haveaffald.
Det indstilles, at det meddeles
Hovedstadsrådet, at genbrug og sortering af
affald m.m. bør fremmes gennem en
hensigtsmæssig lovgivning. Endvidere bør der
indrettes lokale fyldpladser til modtagelse af
jord-, bygnings- og haveaffald, herved
reduceres behovet for deponering på større
regionale lossepladser.
07.03P01 F 4005
20.

SPILDEVANDSPLANLÆGNING, BURESØQMRÅDET.
I forbindelse med Hovedstadsrådets godkendelse
af Slangerup kommunes spildevandsplan 27.august
1985 har rådet meddelt kommunen påbud om inden
l.juli 1986 at udarbejde tillæg til
spildevandsplanen indeholdende planer for den
fremtidige spildevandsafledning i Buresøområdet.
Sagsbehandling;
I 1979 udarbejdede ingeniørfirma Viemose &
Spile kloakprojekt for Slangerup kommune for
kloakering af området. Projektet blev dengang
stillet i bero, indtil der var en afklaring på
om spildevand kunne tillades nedsivet.
Miljøstyrelsen har d. 4.juli 1985 endelig
afvist tilladelse til nedsivning, hvilket er
baggrunden for Hovedstadsrådets krav.
Det indstilles, at Viemose & Spile anmodes om
at ajourføre det gamle projekt og fremkomme med
evt. andre forslag til spildevandsafledning
(tilslutning/samordning med) Stenløse kommunes
spildevandsafledning).
09.00P15 F 4044
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21 .

SPILDEVANDSAFLEDNING »JØRLUNDE OMRÅDET".

I den godkendte spildevandsplan kræver
Hovedstadsrådet inden 1.marts 1986 at få
tilsendt redegørelse, indeholdende beregning
over stof- og vandmængder fra overløbsbygværker
til Jørlunde å samt registrering af alle
udledninger.
Sagsbehandling:
Rådgivende ingeniørfirma Ole Mortensen er
anmodet om at udarbejde en redegørelse til brug
ved indberetning til Hovedstadsrådet.
09.00P15 F 4043
22.

GOKDENDELSE I HENHOLD TIL MILJL.ØLQVENS KAP. 5.
Hovedsstadsrådet meddeler tilladelse til
etablering af motocrossbane på nærmere
fastsatte vilkår.

/-

Sagsbehandling:
Det indstilles, at godkendelsen tages til
efterretning og ikke påklages.
09.12.09G01 F 3455

S/j/h

23.
TILSYN MED VANDFORSYNINGSFORHOLD.
I forbindelse med nitratforurening i
Hørupområdet er der gennemført en undersøgelse
af nitratindhold på 27 enkeltvandforsynings
anlæg i Hørupområdet, der på 11 ejendomme viser
for højt nitratindhold.

o

O u -t -

Sagsbehandling:
Fornyede vandprøver udtaget 11. og 18.december
1985 viser fortsat for højt nitratindhold.
13.02.00K08 F 3950
24.
TILSYN MED DRIKKEVAND
Tilsyn med drikkevandskvaliteten på ejendommen
Sundbylillevej 1, matr.nr. 31 m.fl. Jørlunde
som følge af losseplads på denne (benævnte
depot nr. 233-3).
Sagsbehandling:
Det indstilles, at ejeren af Sundbylillevej 1 i
medfør af lov om vandforsyning bekg. nr. 337 af
4.juli 1985, 5 62 meddeles påbud om inden 4
uger at træffe foranstaltninger til at
tilvejebringe en tilfredsstillende
vandforsyning, jf. skrivelse til ejerne af
15.1.1986.
13.02.00K08 F 3694
25.
REGULATIVER PRIVATE VANDVÆRKER.
Miljøstyrelsen henstiller, at der i
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eksisterende regulativer og fremtidige nye
regulativer fra private vandværker fastsættes
regler om betaling af skyldige beløb i
forbindelse med genåbning af vandforsyning til
en ejendom.
Sagsbehandling.

Ved § 1 i lov nr. 618 ar 19.december 1984 er
renteloven ændret således, at renten - når
intet andet er aftalt, og der ikke foreligger
særlige forhold - med virkning fra 1.januar
1985 skal beregnes som til den enhver tid
fastsatte officielle diskonto med et tillæg på
6%. Tidligere beregnedes 2 / over diskontoen.
Miljøstyrelsen anser det for rimeligt, at
forrentningen af restancer med betaling af
vandafgifter sker i overensstemmelse med loven
af 19.december 1984.
Styrelsen henstiller til de kommunalbestyrel
ser, som er enige heri, at rette henvendelse
til de vandværker, som har fået udfærdiget
regulativer med bestemmelser svarende til
normalregulativets afsnit 18.2 og 3, samt ved
frmtidige udfærdigelser af regulativer for
private vandværker affatter disse med
ovennævnte ændringer som grundlag for
forhandling med vandværket om regulativet.
I henhold til bekendtgørelse af lov om
vandforsyning m.v. § 55 skal der for ethvert
alment vandforsyningsanlæg udfærdiges et
regulativ af kommunen efter forudgående
forhandling med anlæggets ejer.
I forbindelse med det påbegyndte arbejde med en
vandforsyningsplan for Slangerup kommune, vil
udfærdigelse af regulativer for vandværkerne
blive taget op.
Det indstilles, at miljøstyrelsens henstilling
følges ved udfærdigelse af regulativer for
vandværkerne.
13.02.03P24 F 4036
26.
DISPENSATION FRA BESTEMMELSE I
VARMEFORSYNINGSLOVENS § 21.
Slangerup Erhvervscenter ApS påklager udvalgets
afgørelse om afslag på ansøgning om fritagelse
for gasopvarmning af motionscenter, Industrivej
22.
Sagsbehandling:
Udvalget vedtog 13.11.1985 at nægte tilladelse
til det ansøgte. Energistyrelsen har hertil
meddelt, at de ikke kan omgøre kommunens

N r. 588 \'S DtFOLO-PRCOER KSKA.N

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

afgørelse, idet den er af ren privatretlig
karakter. På den baggrund retter Slangerup
Erhvervscenter fornyet henvendelse med
anmodning om, at sagen optages til fornyet
behandling.
13.03.00P21 F 3909
27.
PROJEKT FOR BYGGEMODNING AF AREAL VED
LYSTRUPVEJ/MQRÆNEVEJ.
I/S Percival Nielsen fremsender
byggemodningsprojekt for 15 parceller på matr.
nr. 2 e m.fl. Jordhøj, omfattende veje, stier
og kloakker.
Sagsbehandling:
Forvaltningen har ingen bemærkninger til
projektet og indstiller, at det godkendes.
13.06.00P20 F 4052
28.
MOTOCROSSBANE FOR RADIOSTYREDE MODELBILER.
Radioflyveklubben forespørger om klubben kan få
tilladelse til at åbne en bane for radiostyrede
modelbiler indenfor det areal, klubben har
lejet af Slangerup kommune.
Sagsbehandling:
Det angivne formål med åbning af en bane er at
samle kørslen med modelbiler fra villaveje og
parkeringspladser. RFK har tænkt sig banen
placeret i den sydlige ende af deres areal, og
De vil etablere en 1 m jordvold rundt om banen.
Såfremt forespørgslen modtages positivt vil
klubben indsende detalierede planer for
etableringen af banen.
Kørslen med radiostyrede modelbiler er ikke
godkendelsespligtig under miljølovens kap. 5,
men henhører under miljøreglementets kap.11
hvorefter kommunen kan give påbud om
afhjælpning af støjulemper.
Modelbilerne der tænkes kørt med er dels drevet
elektrisk dels af forbrændingsmotor. Det
oplyses af RFK, at bilerne med
forbrændingsmotor støjer ca. 80 db målt i 10
m's afstand, hvilket er det samme som
modelflyne. Ved etablering af en 1 m jordvold
omkring banen, samt en begrænsning af
køretiderne svarende til flyvetider skønnes
aktiviteten ikke at medføre yderligere
støjgener.
Sagen indstilles fremsendt til kulturelt
udvalgs stillingtagen.
13.06.09.01G01 F 4048
29.
RADIOFLYVEKLUBBEN, FLYVETIDER.
Radioflyveklubben søger om udvidelse af
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flyvetider om søndagen i sommertiden med 2
timer fra kl. 15,00 til kl.17,00.
Sagsbehandling:
På baggrund af klage over støj fra modelfly
blev der på udvalgets møde d. 30.4.1985,
fastsat tidspunkter og omfang for flyvning med
modelfly.Dette blev meddelt radioflyveklubben i
skrivelse af 5.6.1985.
Det indstilles, at de fastsatte tidspunkter og
omfang for flyvningen opretholdes og at
ansøgningen om udvidelse af flyvetiderne
afvises.
13.06.09.01G01
30.
FÆLLESANTENNEANLÆG.

Flere grundejerforeninger har anmodet om, at
deres fællesantenneanlæg udbygges til
modtagning af lokal TV og - radio.
Sagsbehandling:
KTAS har oplyst, at der inden udvalgsmødet vil
foreligge rapport om de kommunale
fællesantenneanlæg i Slangerup.
13.10P16 F 3839
31.
NATURGASDISTRIBUTIONSNET I UVELSE OG LYSTRUP.
HNG fremsender projektforslag for
naturgasforsyning af Uvelse og Lystrup. De 2
byer forsynes fra eksisterende distributionsnet
i Nørre Herlev i Hillerød kommune.
Anlægsarbejdet forventes igangsat primo 1986 og
afsluttet omkring l.juli 1986.
Projektet skal i henhold til lov om
varmeforsyning godkendes af Slangerup kommune.
Sagsbehandling,
Det indstilles, at projektet godkendes
foreløbigt.
Projektet er sendt til høring hos den berørte
grundejer, idet der i.h.t. energiministeriets
bekendtgørelse nr. 45 skal være en høringsfrist
på 6 uger inden endelig godkendelse kan finde
sted.
Endvidere indstilles det, at der gives
tilladelse til, at der indrettes arbejdsplads
for entreprenøren på det kommunalt ejede areal
for enden af Bøllemosevej.
13.11.03G01 F 4040
32.
EKSPROPRIATION FOR NATURGASANÆG.
Til forsyning af Uvelse og Lystrup med naturgas
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skal fremføres gasledning fra Nørre Herlev i
Hillerød kommune. Ledningsnettet nedlægges
normalt i offentlige vejarealer, men ved
passage af Kollerød å bliver det nødvendigt at
placsere ledningen i privat areal.
Rettighedserhvervelse i den forbindelse skal
ske ved ekspropriation. HNG har fremsendt
ekspropriationsfortegnelse og
ekspropriationsplaner.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at sagen fremsendes til byrådet
med anbefaling af, at der foretages
ekspropriation som foreslået af HNG.
13.11.03G04 F 4053
33.
SKQRSTENSFEJNING.
Frederiksborg amtsråd anmoder om en udtalelse
inden 14.2.1986 over et forslag fra amtsrådet
om at sammenlægge skorstensfejerdistrikterne
Slangerup og Skævinge med Stenløse.
Sagsbehandling:
Det er blandt andet naturgassens indførelse,
der har bevirket, at amtsrådet har ønsket at
nedlægge et antal distrikter for at give
skorstensfejermesterne et bæredygtigt distrikt
på ca. 5.000 ejendomme.
14.12.07G01 F 4025
34.
BEVILLING HYREVOGNSKØRSEL.
Knud Romanowski søger om bevilling til
hyrevognskørsel. En eksisterende bevilling til
speciel hyrevognskørsel opsiges samtidig.
Sagsbehandling:
Der er 9 bevillinger til hyrevognskørsel i
kommunen, men kun de 7 benyttes:Knud Romanowski
har de J5 + 2 bevillinger til speciel
hyrevognskørsel, Lars Erik Stuhr har 1 og Erna
Hansen 1. Byrådet vedtog den 27.10.1982 indtil
videre at undlade at opslå de to ledige
bevillinger.
Det indstilles til udvalgets stillingtagen, om
der skal opslås en ledig hyrevognsbevilling.
I henhold til skrivelse fra Ministeriet for
offentlige arbejder af 29.1.1986 sal
meddelelse om ledig bevilling gives til
arbejdsformidlingen, samtidig med den
offentlige bekendtgørelse herom.
Hvis Knud Romanowski ikke ønsker at opretholde
bevillingen til speciel hyrekørsel må den
afleveres.
22.11G01 F4026
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35.
EVENTUELT.

36.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet hævet kl.:

/P /

Ref.udsendt d.6.2.1986
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