UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og
miljø, onsdag den 2. juni 1982, kl. 15,00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.___________________
Meldt afbud:

Fraværende:

DAGSORDEN:
1.

Orientering og efterretning.
a.

Beretning om revision af regnskab 1981 fra
Hovedstadsregionens Naturgas i.s.

b.

Åbningstider speedwaybanen.
Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg
har i skrivelse af 18.5.1982 meddelt til
ladelse til at Slangerup kommune kan fore
tage ændring i trænings- og løbstidspunkter
på nærmere fastsatte vilkår.

c.

Tilsyn med svømmebade:
Slangerup svømmebad. Intet at bemærke.
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d.

Færdselsuheldsregistrering:
Snoghøjvej.
Ny Øvej.

e.

Brochure:"Nyt om naturgas april 1982".

f.

Badevand.
Miljøstyrelsen udsender oversigt over bade
vandskvaliteten.

g.

Miljøministeriets bekendtgørelse af 14.4.1982
om anvendelse af gifte i varmesystemer.

h.

Trafikforholdene Lystrupvej og Lystrup by.
TSG fremsender kopi af klage til ministe
riet for offentlige arbejder over trafikfor
holdene: på Lystrupvej og i Lystrup by.

i.

Landvæsensnævnskendelser.
Nævnet fremsender kendelse på afledning af
regnvand i forbindelse med anlæg af omfarts
vej ene .

j.

Tilsyn med vandværker.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
kopi af prøveudtagning Hans Atkesvej 8.

k.

Referat fra møde i budget og regnskabsud
valget, levnedsmiddelkontrollen, den 3.5.82.

l.

Referat formandsmøde marts 1982.
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m.

Skrivelse til Centralforeningen af Taxa
foreninger om bevilling til hyrevogns
kørsel .

n.

Tilsyn med renseanlæg:

/7

Slangerup renseanlæg: BI,, rest-kvæl stof,
opslem. stoffer. Ikke tilfredsstillende.
Uvelse renseanlæg: BI,, total kvælstof,
bundfald og opslem. stoffer. Ikke til
fredsstillende .
Hørup renseanlæg: BI,, ikke overholdt.
Sundbylille renseanlæg: BI,, ikke overholdt.
o.

Omfartsveje.
Referat fra teknikermøde om bfo over
Slagslundevej.

p.

Energiministeriet har godkendt regional
delplan for naturgas i hovedstadsområdet.

q.

Slangerupgårds grundejerforening klager
over lugtgener fra Slangerup renseanlæg.

r.

Kloaktilslutningsbidrag for ejendommen
matr. nr. 6 r, 6 x, 6 y Jordhøj, tid
ligere svineforsøgsstationen.

s.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
indbyder til orienteringmøde om bortskaf
felse af olie- og kemikalieaffald og
kommunernes tilsyn med virksomhederne,
den 24.6.1982.

t.

Skrivelse fra NESA om luftledningsanlæg
ved faldskærmsklubbens baneanlæg.

u.

Udkast til bekendtgørelse om delplan
for naturgas.

v.

Hovedstadsregionens Naturgas i.s. frem
sender dagsorden fra møde i repræsentant
skabet den 28.5.82, samt fremsender orien
tering om naturgasprojektet.

x.

Vej syn private veje. Udkast til bekendt
gørelse om vej syn.

y.

Lpa. Olav Nielsen fremsender rapport om skole
veje (Rappendamsvej off. bivej 124 fra kryd- set Bygaden/Møllebakken til Slagslundevej,
Jørlunde).
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4.

05.01.07G01
Omfartsveje #
Slangrup Ås 1, anmoder om at
man tilgodeser, at ryttere får mulighed
for at benytte stitunnel under omfarts
vejen ved "Kratgården.".

5.

05.01.12G01
Belysning sti.
Grundejerforeningerne Solhøj og Nygårds
parken anmoder om at få opsat belysning
på den offentlige sti mellem de to ud
stykninger.
Sagsbehandling:
Der har været afholdt møde med de to grund
ejerforeninger omkring mulighederne for op
sætning af belysning, herunder flytning af
eksistrendé vejbelysning.

-

/é/.

y

fest-

Det indstilles, at man bibeholder eksisteren
de vejbelysning, og at kommunen betaler for
opsætning af 3 stk. parklygter med bidrag
fra grundejerforeningerne på ca. kr. 5.000.
Anslået udgift for kommunen kr. 10.000.
Udgiften foreslås afholdt over anlægskon
toen offentlige stier.

6.

05.14.06G01
Mønttelefonskab.
KTAS søger om tilladelse til opsætning af
telefonsk'ab på Gørløsevej, ud for Eng
gården.

-

Sagsbehandling:
Forholdet vil være nærmere drøftet med
KTAS inden mødet.

7.

06.01.01 G 0 1
Tilslutning til offentlig kloak.
søger om at blive tilsluttet
den offentlige kloak for et sommerhus,
Lindholmvej 11, matr. nr. 4 p Lystrup.
Sa g sb ehand1ing:
Ejendommen ligger umiddelbart op ad sommer
husområdet, men kan på grund af terrænforhold-ikke tilsluttes uden pumpestation.
I henhold til landvæsenskommissionskendelse
af 6.8.1975 er der forudsat, at ejendommen
kan tilsluttes det offentlige kloaknet ved
afledning af spildevand til samletank, der

y -' -
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tømmes ved kommunens foranstaltning.
Opgørelse over udgifter ved etablering af
samletank og driftsmæssige udgifter ved
tømning vil foreligge til mødet.

8.

09.01.01 G 0 1
Godkendelse i henhold til miljøloven.
Gørløsevej 5, Enggården, Uvelse,
søger om tilladelse til opførelse af mink
farm på matr. nr. 7 a Uvelse, omfattende
ca. 21 - 22 læhuse for 1.500 avlsmink med
opdræt.
Sagsbehandling:
Andragendet kræver godkendelse i henhold til
miljølovens kap. 5 om særlig forurenende
virksomhed. Minkhusene opføreis i en afstand
af mere end 100 m fra nærmere beboelse, og
ca. 100 m uden for nuværende byzoneafgræns
ning.
Andragendet indstilles godkendt på de i
vedlagte notat anførte vilkår.

9.

13.02.00K08
Vandforsyningsanlæg.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
kopi af analyse af drikkevand på ejendommen
Lindholmvej 6. Brønden forsyner 4 husstande
og miljø- og levnedsmiddelkontrollen har
meddelt påbud om,æt vandet skal koges inden
brug.
Sagsbehandling:
Der er aftalt møde med ejendommens ejer,
levnedsmiddelkontrollen og teknisk forvaltning
om en teknisk vurdering af vandforsyningsfor
holdene, den 28.5.1982, kl. 8,30.

10.

13.02.01P21
Vandindvindingsplanlægning.
Hovedstadsrådet fremsender planlægningsrap
port nr. 32 om den regionale vandindvindings
planlægning i hovedstadsområdet, med anmod
ning om eventuelle bemærkninger hertil.

11 .

2 2 . 1 1 . G01
Bevillinger til hyrevognskørsel.
Den ledige bevilling er opslået ledig med
ansøgningsfrist den 27.5.1982.
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12.

13.02P15
Lov om vandforsyning.
I medfør af lov nr. 299 af 8.6.1978 skal
kommunerne udarbejde planer for, hvorledes
vandforsyningen skal tilrettelægges, her
under hvilke anlæg forsyningen skal bygge
på og hvilke forsyningsområder de enkelte
anlæg skal have.
Planen skal godkendes i hovedstadsrådet.
Sagsbehandling:
Møde afholdt med I. Kruger A/S om udarbej
delse af vandforsyningsplan. På baggrund
heraf skønnes de samlede udgifter at beløbe
sig til ca. kr. 140.000.

13.

05.01.12G01
Ve jb elysning.
Tilbud indhentet fra NESA på opsætning af
8 stk. 40 W parklygter i Kongshøjparken,
pris ca. kr. 48.000 + moms..

ux, et
14.

13.05.07P21
Kollektiv trafikbetjening.
HT har 13.5.1982 med repræsentanter fra de
berørte kommuner gennemført en prøvekørsel
med ledbus på rute 361.
På baggrund heraf har HT udarbejdet en rap
port over nødvendige foranstaltninger ved
stoppesteder for at en ledbus kan indsættes på
ruten.

15.

22.11029
Takster for hyrevognskørsel.
Knud Romanowski søger om godkendelse af æn
drede hyrevognstakster.
Takst 1.

Grundtakst forhøjes fra kr. 10,00
til kr. 11,00,
km-taksten fra kr. 4,80 til kr. 5,00
timetaksten fra kr. 107,00 til
k r . 114,00.

Takst 2.

Grundtakst forhøjes fra kr. 10,00
til k r . 11,00.
km-taksten fra kr. 5,50 til kr.5,70
timetaksten fra kr. 118,00 til
kr. 126,00.
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Sagsbehandling:
Ovennævnte takster svarer til en prisforhøj
else på taxikørsel, som er godkendt af Køben
havns hyrevognsnævn, og som trådte i kraft
1.4.1982 i København.

16.

Ekspropriation Slagslundvej.
Ekspropriation fra følgende ejendomme:
Matr. nr. 9 a Slangerup, Slagslundevej 5,
tilhørende
areal ca. 1.200 m2.
Matr. nr. 3 a Jørlunde, Bygaden 25,
tilhørende
areal ca. 300 m2.
matr. nr. 4 a Jørlunde, Slagslundevej 6,
tilhørende Slangerup Foderstofforening,
areal. ca. 600 m2, og eventuel ændring af
adgangsforholdene til virksomheden.
Matr. nr. 22 og 3 u Jørlunde, tilhørende
Slangerup kommune, areal ca. 1.100 m2.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der fastsættes et tids
punkt for åstedsforretning omkring 1.7.82
(tidligste frist er 25.6.1982).

17.

Eventuelt tilkomne sager.

18.

Meddelelser til pressen.

Mødet hævet kl.:

/S

Ref. udsendt d. 4.6.1982
hel
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