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TRAFIKUDVALGSMØDE.

A.
TRAFIKTÆLLING.
Efter beslutning i udvalget for teknik og
miljø, er der foretaget trafiktælling i
Jørlunde Bygade.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at beslutninger vedr. Bygaden
afventer den reviderede kommuneplan. Det
foreslås, at der foretages årlige
trafiktællinger.
05.00G01 F 4160 JH

B.
KLASSIFICERING AF SKOLEVEJE.
Græeevej 6, Lindbjerg,
beklager sig over, at Græsevej ikke er klas
sificeret som trafikfarlig skolevej.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at klassificeringen tages til
efterretning.
05.00P07 F 4210 JH

C.
KLASSIFICERING AF VEJE.
Politimesteren i Hillerød fremsender politirap
port vedrørende klassificering af veje i
Slangerup kommune m.h.t. trafiksikkerhed for
skolebørn.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at klassificeringen tages til
efterretning.
05.00P07 F 4226 JH
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TRAFIKUHELD PA KOMMUNEVEJE.
Der fremlægges registreringer af færd
selsuheld, som er indtruffet siden sidste
trafikudvalgsmode.
Sagsbehandling:
Indstillet taget til efterretning, da
uheldene ikke giver anledning til forslag
om vejtekniske ændringer.
05.00.01P05 F 4376 JH

E.
TRAFIKREGULERENDE FORANSTALTNINGER.
Grundejerforeningen Lærkensten anmoder om at få
indfort forbud mod knallertkorsel i Lærkenstenområdet på stianlæggene.
Sagsbehandling:
Et forbud mod knallertkorsel og opsætning af
flere bomme kan ikke anbefales.
05.03. 07G01 F 4241 Jll

F.
TRAFIKFORHOLD SLANGERUP.
Fyrrehøj 5, klager over
parkering på fortovsareal m. v.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at klage over parkering
fremsendes til politimesteren, da det er rene
politisager.
05.10.00G01 F 4239 JH

G.
ENSRETNING KANNIKESTRÆDE
Grundejerforeningen Latinergården,
Kannikestræde 0 anmoder om at få
ensrettet Kannikestræde påny.
Sagsbehandling s
Genindførelse af ensretning kan ikke
anbefales. Der henvises til lokalplan 12,
hvad angår den fysiske udformning af
gaderne.
05.13.00G01 F 4375 JH

H.
FÆRDSELSUHELD.
fremsender kopi af
skrivelse til politimesteren i Frederikssund om
4 skadeuheld på Slagslundevej ved kommune-
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grænsen til Stenløse kommune.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der rettes henvendelse til
Stenløse kommune, da uheldsårsagerne findes i
Stenløse.
05.13.00G01 F 4171 JH

I.
HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PA KVINDERUPVEJ.
En kreds af beboere på Kvinderupvej
anmoder om, at der etableres hastighedsbegrænsing på Kvinderupvej mellem
Kvinderup og Manderup, eller at det ved
skiltning markeres, at der færdes børn på
vejen, og at trafikken har været stigende
i intensitet.
Sagsbehandling:
Etablering af hastighedsbegrænsning eller
opsætning af skilte kon ikke godkendes af
politiet.
05.13.00G01 F 4341 JH

J.
FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER.
Jordhøj Bakkes grundejerforening anmoder
om at få etableret hastighedsdæmpende
foranstaltninger i krydset Jordhøj Bakke.
7
Sagsbehandling:
Det indstilles, at grundejerforeningen
anmodes om at komme med løsningsforslag.
05.13.07G01 F 4362 JH

K.
OPRETTELSE AF PARKERINGFORBUD.
Grundejerforeningen Lærkensten anmoder
om, at der oprettes parkeringsforbud på
Agervej. Alternativt ønsker grundejer
foreningen, at der opsættes plankeværk
langs vejens østside, eller at der
anlægges parkeringsbåse langs vejen.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at stillingtagen til
parkeringsforbud m.v. udsættes til efter
ibrugtagning af hele bebyggelsen langs
Agervej.
05.13.07G01 F 4377 JH
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DAGSORDEN til ordinært møde i udvalget
tor teknik og miljø.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a.
Hovedstadsrådet meddeler
at ansøgning om fortsat grusgravning er
stillet i bero indtil revision af
kommuneplanen er tilendebragt.
b.
Foreningen Farum Naturparks venner
fremsender pjece samt orienteringsbrev
1986-11.
c.
Hovedstadsrådet fremsender bemærkninger
over forhold på Modtageplads for olie- og
kemikaliaffald på Slangerup renseanlæg
og anmoder 1 den anledning om en
redegørelse.
d.
Fredensborg-Humlebæk kommune meddeler, at
de ikke kan modtage affald fra andre
kommuner før ombygninger på Lossepladsen
i Toelt er foretaget,
e.
Buresøudvalgets referat af ifiøde den
8.9. 86.
f.
HNG fremsender "Forrnandsberetning,
Repræsentatnakabsmødet den 30. maj 1986H.

g.
Dansk cyklist forbund fremsender resultat
af lokalafdelingens cyklisttælling den
26.8.1986.
h.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse om
decentral kraftvarmeudbygning i hoved
stader egionen.
i.
Spildevandsanalyser:
27.8.86 Slangerup: Krav ikke opfyldt for:
NH3 - N, BI5.
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27.8.86 Uvelse: Krav ikke opfyldt for:
Ilt
J*
Miljøstyrelsen stadfæster kommunen påbud
om tilvejebringelse af en tilfredsstillende vandforsyning på Sundbylillevej 1,
Slangerup.
k.
Gourmetgården, Kongensgade 17 A er med
delt godkendt af MLK på vilkår i skri
velse af 10.9.1986.
1.
HNG fremsender skrivelse til Hovedstads
rådet om regional varmeplanlægning.
ru.
Advokat Mette Overby fremsender kopi af
klage til miljøstyrelsen over Slangerup
kommunes godkendelse af kennelhundes
ophold på græsplæner og i beboelse på
ejendommen matr. nr. 7 c Gundbylille,

n.
AFAV fremsender brev vedrørende
anvendelse af kompost.
o.
Miljøstyrelsen fremsender bekendtgørelse
nr. 469 om pålæg af bidrag efter vandfor
syningslovene 5 53, stk. 2, og bekendt
gørelse nr. 470 om ekspropriation til
vandforsyningsaniæg.
Endvidere fremsendes vejledning nr. 1 om
vandværkstakster og cirkulære af 11.7.86
om forskellige forhold vedrørende
vandforsyningsloven.
PForældrerådet ved børnehuset Kroghøj
beklager, at Byvangen ikke sneryddes med
1.prioritet.
q.
Gendan a/s afholder konference om affald
og genanvendelse i Aalborg fra 19.-21.
november 1986.
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Tilsyn med vandværker*.
Borgmnarkens vandværk 10.9.06: Intet at
bemærke.
Sundbylille vandværk 10.9.86: Intet at
bemærke.
Jordhaj vandværk 10.9.06: Intet at
bemærke.
Jorlunde østre vandværk 8.9.06: Intet at
bemærke.
Jorlunde vandværk 8.9.06: Intet at
bemærke.
Kvinderup vandværk 0.9.86: Intet at
bemærke.
Nybrovejens Vandværk prøve udtaget
Solgården 8.9.86: Intet af bemærke.
Hurup vandværk 22.9.86: Påvist indhold af
coliforme bakterier, men ikke facale
colibakterier.
s.
Tilsyn med svommebade:
Slangerup svømmehal 17.9.86: Intet at
bemærke.
Metalskolen 17.9.86: Intet at bemærke.
t.
Gendan-nyt 17.9.86.
u.
Milja- og levnedsmiddelkontrollen frem
sender resultater af analyser på råvand
på Sundbylillevej 1 27.0.06 og på
Sogårdsvej 2 den 27.8.06 og 10.9.86.
Prøverne på sundbylillevej viste stadig
for hajt indhold af olie i vandet.
Indholdet er dog faldet i.f.t. sidste
prøve udtaget 12.5.86.
Sidste prøve på Sogårdsvej giver ikke
anledning til bemærkninger.

y*
Vejdirektoratet fremsender:"Trafikuheld i
1985 på kommuneveje, landeveje og
hovedlandeveje".

2

.

MØDETIDER FOR UDVALGET FOR TEKNIK OG
MILJØ.
Sagsbehandling:
Oplæg fra borgmesterkontoret fremsendes
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hoslagt.
00.01A 10

F4382

LA

3.
ØKONOMIRAPPORTERING.
Frigivelse af anlægsbevilling
Industriområde vest,
Sagsbehandling:
Indstillinger om budgetomposteringer/
bevillinger og revision af
investeringsoversigten kan forst
foreligge på modet, idet økonomisk
forvaltning ikke har mulighed for at få
fort udgiftsbilag for ca. den 1. i
måneden.
00.01005 F 4380 LA

3<

/# •

v

/
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4.
VEJSYN.
Pilevangen 2, anmoder
på grundejerforeningens vegne, om at få
fastsat bestemmelser om fremtidig ved
ligeholdelse af Pilevangen og fordeling
af udgifter.
Sagsbehandling:
De vejberettigede har fået frist til
29.september 1986 til at komme med
indsigelse mod forslaget til kendelse,
forvaltningen vi.l på modet forelægge
forslag til endelig kendelse.
Ejerne af Pilevangen 2, 9, 10, 13, 14, 18
og 24 rejser indsigelse imod oplæg til
kendelse for vedligeholdelse af vejen.
05.01.00K08 f 4275 jh

5.
SKADESERSTATNING.
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab
indstiller, at man afviser erstatnings
krav fra
der væltede med sin cykel på stien langs
Græse å.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at kommunen folger
forsikringsselskabets holdning.
05.02.00037 F 4384 SP
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6.
LÆSKURE VED BUSHOLDEPLADS.
En række borgere har fremsat ønske om at
få etableret læskure ved busstoppeste
derne ved speedwaybanen.
Sagsbehandling i
Det indstilles, at borgernes ønske
medtages ved prioriteringen i 1987 af de
to læskure, der er på driftsbudgettet i
1987.
HT anmodet om at registrere
passagerpåstigninger ved stoppestedet i
kommunen.
05.05.04G01 F 4378 JH

7.
OPSÆTNING AF VEJNAVNESKILTE.
Grundejerforenin Ådalen beder om at der
på Øvej ved Sejerøvej opsættes
henvisningsskilte til Bogøvej og Lyøvej

*4

*?y y

xsc*.

-

Sagsbehandling:
Udvalget har den 4. juni 1986 besluttet
at lade opsætte henvisingstav.le på Øvej i
krydset ved Københavnsvej.
05.13.03G01 F 4367 JH
s?

S

c>

/<?

8.
FRITIDSOMRÅDE BURESØ
Allerød kommune fremsender forslag til
lokalplan for badebro ved Buresø.
5,

fa tte t

Planen er fremlagt offentligt i perioden
9. september til 4. november.
Sagsbehandling:
Det indstilles at planen toges til
efterretning.
06.00G01 F 4368 KB

^ /> A y
A A

9.
SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.
Renovering af jordfilteranlægget grundet
driftproblemer og utilfredsstillende
kvalitet på afløbsvandet fra anlægget.

A y*

Sagsbehandling:
Redegørelse efter vedtagelse på sidste
byrådsmøde om syn oy skøn.
06.03.00K08 F 3693 LA
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S

MODTAGEPLADSEN.
I medfør af ændring af lov om miljø
beskyttelse skal der fra 1.1.1907 svares
afgift på 40 kr. pr. tons affald, der
leveres på modtagepladsen.

>4

C*

De aflæssede mængder affald, skal indvejes over en vægt, der kan godkendes af
toldvæsenet.
Sagsbehandling:
Direktoratet for toldvæsenet har anmodet
om, at der finder anmeldelse sted til
toldvæsenet inden 1.9.1986 på modtage
pladsen for affald.
Modtagepladsen
Lystrupvej er anmeldt til toldvæsenet som
afgiftspligtigt depot.
07.00029 F 4323 JJ

11 .

REGISTRERING AF LANDBRUGETS MILJØFORHOLD
Tilbud indhentet på udarbejdelse af
informationsmateriale og gennemgang og
registrering af forholdene på landbrugs
ejendomme.

--------------------------------------------- / ------------------------------ ^

Sagsbehandling i
Der er i januar 1986 kommet et nyt
regelsæt om landbrug m.v. efter hvilket,
landbrugets miljøforhold skal reguleres.
Det drejer sig først og fremmest om bekg.
om husdyrgødning og ensilage. Derudover
er der nye regler om godkendelsespligtige
landbrug og pelsdyrfarme. Endelig
forventes nye regler om miljøstøtte til
landbruget i forbindelse med
gennemførelse af de nye regler, som skal
være afsluttet senest 31.december 1989.
En orientering om det nye regelsæt er
udlagt sagen.
Det er kommunens opgave at gennemføre de
nye regler i.f.m. opsøgende tilsyn på
samtlige landbrug. En vigtig del af denne
opgave er rådgivning og vejledning til
landmændene om de nye regler.
For at komme i gang med forpligtelserne
på landbrugsområdet har forvaltningen

Nr. 1051 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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indhentet tilbud fra 2 rådgivende
firmaer: Hedeselskabet, Slangerup
afdeling og Enviroplan, på udarbejdelse
af informationsmateriale og gennemgang og
registrering af samtlige landbrugs
miljøforhold. Tilbuddet (vedlagt sagen)
omfatter desuden indgåelse af frivillige
aftaler med landmændene eller indstilling
til kommunen.
På grundlag af den afrapporterede
materiale kan kommunen selv fore det
lobende tilsyn med landbrugsejendommene.
Det indstilles, at Hedeselskabet,
Slangerup afd. antages til opgaven. Det
er et lokalt firma, har indgående
kendskab til landbrugets forhold, og har
erfaring fra tilsvarende opgaver i
Jægerspris og Hundested. Finansiering af
udgiften foreslås afholdt ved at
konsulentbistandskontoen for teknisk
forvaltning oges med 60.000 kr. ♦ moms.
09.01K01 F 4356 HL

12 .

ULOVLIG KAP. 5 VIRKSOMHED.
Der er oprettet flyveplads med hangar for
ultralette fly på
Sundbylillevej
- Hagerupvej, matr. nr. 2 p Hagerup, uden
godkendelse i henhold til
miljobeskyttelseslovens kap. 5.
Sagsbehandling:
Klubben ansøger om ophævelse af flyveforbud til
lejlighedsvis start og landing, for at kunne
flyve til dest.ianationer uden for kommune.
Det indstilles, at det meddeles klubben at
kommunen ikke kan ophæve forbuddet.
09.02.09G01 F 4202 HL

13.
MODTAGESTATION FOR OLIE OG KEMIALIEAFFALD.
Den fælleskommunale modtagestation anmoder de
tilsluttede kommuner om at fremkomme med
eventuelle forslog til ændring af den gældende
overenskomst senest 15.oktober 1906.
Sagsbehandling:
Den gældende overenskomst om etablering og
drift af en fælles kommunal modtagestation i
Hillerød for olie- og kemikalieaffald blev
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indgået i august 1977 og udlober i august 1987.
Efter forvaltningens opfattelse fungerer
ordningen godt.
Det indstilles, at der ikke fremsættes forslag
til ændringer i overenskomsten.
09.03. 01A06 F 4361 HL

14.
STØJFORURENING.
Fyrrehoj 6, retter fornyet
henvendelse i sag om stojgener fra
Frederiksborgvej, i Drantegårdsudstykningen.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at udvalgets beslutning af
5.9.1904 fastholdes. Der henvises til notat,
som er vedlagt sagen.
Det indstilles, at der rettes henvendelse til
amtet om at finde en mere hensigtsmæssig
placering af rumlefatlter.
09.11G01 F 3431 Jll

lli.
KLAGE OVER GENER FRA HUNDEHQLD.
klager over
gener fra naboen
hundehold.
Sagsbehandling:
anmoder om dispensation fra det af
udvalget givne påbud om nedbringelse af
hundeholdet til 2 hund.
Under henvisning til at der er erhvervet en
landejendom, som De kan flytte ind i senest
1.april 1987, er klager indstillet på, at der
gives dispensation.
Det indstilles, at der gives dispensation fra
det meddelte påbud til 1.april 1907 på vilkår
jf. udkast til skrivelse vedlagt sagen.
09.11.G01 F 4270 HL

16.
VANDINDVINDING.
Sundbylillevej 1,
soger om tilladelse til etablering af
vandboring på ejendommen. Boringen skal tjene
som vandforsyning for ejendommen husholdning
samt vanding af dyrehold.

/ 3 '% 6 ,
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Sagsbehandling:
Det indstilles, at der meddeles tilladelse til
det ansøgte på vilkår.
13.03.01G0 F 4385 JJ

r------------

f17.

VARMEPLANÆGNING.
Energistyrelsen fremsender 1.udkast til
forudsætninger for den regionale og kommunale
varmeplanlægning i hovedstadsregionen.
Sagsbehandling:
I udkastet er der åbnet mulighed for decentrale
kraftvarmeanlæg i blokcentraler, således at den
foreslåede ombygning af Slagerupgårds
varmecentral kan udfores under udkastets
forudsætninger.
Det indstilles, at det meddeles
Energistyrelsen, at udvalget ikke har
kommentarer til det foreliggende udkast.
13.03.00P15 F 4208 JH

18.

VARMEPLANLÆGNING.
Et rådgivende ingeniørfirma har efter aftale
med forvaltningen uden vederlag udfort en
overordnet vurdering af et eventuelt naturgas
fyret kraftvarmeanlæg til forsyning af Slangerupgård-området med varme og elektricitet.
Sagsbehandling:
Byrådet har den 27.august 1986 bevilget 80.000
kr. til udførelse af en forundersøgelse for
ombygning af varmecentralen ved Siangerupgård
til et kraftvarmeværk fyret med naturgas.
llovedstadsrådet har i brev af 12.september 1986
til Energistyrelsen meddelt, at der er igangsat
en nærmere undersøgelse af muligheden for
kraftvarmeudbyging i bl.a. Slangerup (se pkt.
herunder orientering og efterretning).
Det indstilles, at antagelse af et konsulent
firma til udførelse af forundersøgelse afventer
en afklaring af om kraftvarmeprojektet i Slan
gerup medtages i Energistyrelsens og elvær
kernes forsøgsprogram.
13.03.00P15 F 4295 JH

19.
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KOLLEKTIV TRAFIKBETJENING.
Oprettelse af busrute Slangerup Slagslunde- Ganløse- Ballerup.
Sagsbehandling:
HT meddeler, at de ikke finder, at der er
passagerunderlag for den pågældende rute.
13.05.00G01 F 4291 jh

20.

PROJEKT, UDBYDELSE OG BYGGEMODNING
INDUSTRIOMRÅDE VEST.
Sagsbehandling:
Arbejdet indstilles udbudt i offentlig
licitation.
Fællesantenne: Stillingtagen til
signalforsyning indstilles udskudt til
der foreligger stillingtagen til
hybridnet.
Vandforsyning: Tilbud fra Nybrovejens
vandværk af 12.8.1986 indstilles
godkendt.
Elforsyning: Efter drøftelse med NESA
foreslås elforsyning holdt udenfor
byggemodning og i stedet afholdt af
køber, idet størrelse på
elforsyningskabel er afhængig af kommende
virksomheders elforbrug. I
industriområdet ost viste der sig, efter
at byggemodningen var gennemført, behov
for fremføring af ekstra
elforsyningskabler på grund af stort
elforbrug for enkelte virksomheder.
Tidsplan: Forelæggelse af forslag til
tidsplan for arbejdets udførelse og salg.
13.06.00P20 F 4381 LA

21 .

FASTSÆTTELSE AF SALGSPRISER GG
SALGSVILKÅR INDUSTRIOMRÅDE VEST.
Oplæg vil foreligge til modet.
13.06.02000 F4379 LA

22.

NYTTEHAVER PÅ HAUGE MØLLEGÅRD.
I lokalplan nr. 21 for et område ved
Hauge Møllegård er der udlagt et areal
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Dag og år:

1.10.1986

Blad nr.

120
Formandens
in itia le r:

EF

til nyttehaver.
På arealet er der plads til 78
nytterhaver å 200 m2, hvoraf 34 er
udlejet.
I lokalplanen læggers der op til, at der
skal oprettes en haveforening.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at udkast til
overenskomst godkendes, derudover
indstilles det, at udkast til vedtægt og
ordensreglement anses som den standard
som haveforeninger i Slangerup kommune
skal arbejde ud fra.
Når overenskomsten er godkendt indkaldes
der til stiftende generalforsmaling.
Udkast til overenskomst, vedtægt og
ordensreglement fremsendes hoslagt.
13.06.03A0G F 3942 CM

23.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
KTAS har fremsendt diverse brochure
materialer vedrorende hybridnettet samt
forslag til hovedfordelingsnet og
tilslutningspunkter i Slangerup by. End
videre har KTAS beregnet prisoverslag for
tilslutning til hybridnettet under
forudsætning af 1007. tilslutning.
Sagsbehandlig:
Der afholdes borgermode onsdag den
8.oktober 1906, kl. 19.30 på
Gjæstgivergården. Forslag til dagsorden
er vedlagt.
13.12G01 F 4290 jh

24.
EVENTUELT.

25.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.
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