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UDVALGET FOR TEKNISK OG MILJØ

Fo rm a n d e n s

initialer: i

CXJh-

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og
miljø, onsdag den 1.9.1982, kl, 14,00, på teknisk
forvaltning, Slangerupgård. ______________________
Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN:
1.

Orientering og efterretning.
a.

Referat fra bestyrelsesmøde i AFAV den
20.8.1982.

b.

Tilsyn med svømmebade:
Resultat af prøveudtagning på Slangerup
svømmebad og Metalskolen, august 1982.

c.

Tilsyn med rensningsanlæg:
Uvelse renseanlæg, ilt, B I ^ , restkvælstof
ikke tilfredsstillende.

d.

Dagsorden for møde i Hovedstadsregionens
Naturgas i/S 27.8.1982.

e.

Energiministeriet fremsender hæfte "Energi
og Danmark - nu og i fremtiden".

f.

Orientering fra DONG.

g.

Karlebo kommune anmoder modtagestationen
for olie- og kemikalieaffald om at indkalde
repræsentanter for samtlige kommuner en gang
om året.

h.

Energiministeriet fremsender pjece: Danmarks
varmeplanlægning.

i.

Genvindingsbrancherådet anmoder om kontakt
møde med kommunen for igangsætning af gen
brugsordninger .

j.

Faldskærmsklubben Høve1te fremsender indbe
retning om foretagne flylift.

k.

Vejdirektoratet fremsender rapport "Trafik
uheld i landsbyer".

l.

Bekendtgørelse og cirkulære om kollektive
varmeforsyningsanlæg.

m.

KL orienterer om ændringer i lov om miljø
beskyttelse, der træder i kraft 1.1.1982.

n.

Miljøministeriet fremsender kopi af godkendt
regionplantillæg for det regionale naturgas
fordelingsanlæg i hovedstadsområdet.

o.

Tilsyn med vandværker:
Nybrovejens vandværk. Intet at bemærke.

p.

Nr. 5 8 7

Vejdirektoratet fremsender rapport over
trafiku held i 1981 på samtlige veje.
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q.

Hovedstads rådet fremsender risikovur-

i.

dering for lossepladser i kommunen.
r.

Hovedstadsrådet fremsender losseplads
plan for hovedstadsregionen 1981 - 1992.

s.

Socialdemokratiet i Slangerup anmelder
oprettelse af stand den 11.9.1982
foran rådhuset og Øparkens børnehave
for omdeling af løbesedler m.m.
_

t.

Hovedstadsrådet fremsender statusrap
port 1982 "Kommunale spildevandsplaner
i hovedstadsregionen".

u.

HNG fremsender byggeprogram for natur
gasforsyning i Slangerup kommune.

v.

Færdselsuheldregistrering:
Øvej og
markvej beliggende syd for Slangerup
vest.

2.

06.01.06K08
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Tilsyn med renseanlæg.
Slangerup renseanlæg:
Det rådgivende ingeniørfirma VIAK A/S.
anmodet om at mødes med udvalget k l .
14,00 for drøftelse af driftsproblemer
på renseanlægget.
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Sundbylille renseanlæg:
Det rådgivende ingeniørfirma VIAK A/S
anmodet om at mødes med udvalget kl. 14,00.
for drøftelse af driftsproblemer på
renseanlægget.

S
3.

00.01002

Budget 1983.
a. Forslag til tekstmæssig ændring i
økonomiudvalgets oplæg, side 71,
"Slidlag på kørebaner".

Z/PPA s

Z/ZZ

b. Økonomiudvalget har nedskåret kontoen
for maskiner og materiel, parker og
legepladser, med kr. 50.000. Leve
tiden for vogn- og materielparken
skal herefter øges til 10 år.
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00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
Lærkensten III
3 Anlæg

Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
I alt

Starttidspunkt:
Oktober 1982

kr. 100.000
_________ 0_
kr. 100.000

Sluttidspunkt:
December 1982

Begrundelse:
Olieudskiller på regnvandsudløb til
Slotsmosen

Projektet opført i investeringsoversigt, god
kendt februar 1982, således:
Tidl. år

0

1982

100

1983

1984

0

0

1985

0

05.01 G01
Trafikfarlige skoleveje .
Politiet har ændret klassificeringen af
Rappendamsvej til, at vejen er trafikfarlig
for børn til og med 3. klasse.

lU
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Sagsbehandling:
Kulturel forvaltning anmoder om en udtalelse.

c

><£» /'Zrr 05.01.00K08
Vejsyn private o g offentlige veje.
a.

Gennemgang af referat fra ekstraordinært
møde den 18.8.1982.

b.

Skrivelse fra
ledning af vej syn, jfr. punkt 3 e.

y .

7.

i an
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05.01.15P21
Omfartsveje.
Rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S frem
sender uden særlig følgeskrivelse projekt
forslag for stitunnel under landevej 520,
ved Kratgården.
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06.00P15
Revision af spildevandsplan.
Oplæg til revision af spildevandsplan
i medfør af miljølovens § 21 med en
løbetid 1982-1992.
S a gs be håndlin g :
Oplægget vil blive fremsendt inden ud
valgsmødet .

9.

0 6 . 0 1 . 0 1 GO1
K loakforsynin g .
Tilbud på fremføring af hovedkloak,

<///q
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1. i Slangslundevej fra Mosevej - Roskildevej
2. bag bebyggelse langs Roskildevej fra
Roskildevejens pumpestation til afskæ
rende hovedkloakledning fra Jørlunde.
Sagsbehandling:
Indbudt licitation afholdes mandag den
30.8.1982.

10.
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AFAV I/S.
Fastsættelse af tidspunkt for besigtigelse
af komposteringsanlægget i Frederikssund,
herunder drøftelse af vedtægtsændringer
med bestyrelsen.

11.

09.01.01G01
Minkfarm på Enggården, Uvels.e.>
a.Gårdejer
rejser indsigelse
imod at Enggårdsvej ikke kan benyttes
som adgangsvej.
b

12.

Gørløsevej 5 A, rejser ind
sigelse imod, at der er meddelt tilladel
se til etablering af minkfarm.

£

09.01.01G01
Klage over bihold på ejendommen Jordhøj vej 8, matr . nr. 2 x Jordhøj .____
Telefonisk er der fra
Jordhøjvej 10, klaget over bihold på
naboejendommen, Jordhøjvej 8.
S agsbehandling:
Dorrit Petersen anmodet om at fremsende
skriftlig klage.

/&<££
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Forholdene vil inden mødet være besigtiget.

13.

09.12.03G01
Forhandling af levnedsmidler.
Haagen Hansen, H.V. Rolfstddsvej 9, Sydhavnen,
søger om tilladelse til forhandling af ost,
røgvarer og fisk fra kølevogn mandag og
torsdag fra kl. 13,30 - 15,00 på torvet i
Slangerup eller eventuelt som rullende for
retning.

-

Sagsbehandling:
Andragendet sendt til udtalelse hos politiet
og levnedsmiddelkontrollen.

14.

A

EventueIt.

/éo,
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y
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15.

Meddelelser til pressen.

Mødet hævet k l .:

Referat udsendt 2.9.1982
kl
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