SLANGE. KUP KOMMUNE

TEKNISK UDVALG

Herved indkaldes til møde i Teknisk Ud
valg, onsdag den 8.8.1990, kl, 1300, på
Uvelse renseanlæg til indvielse/idriftsættelse af anlægget med efterfølgende
udvalgsmøde på Teknisk Forvaltning,
Slangerupgård.
Fraværende!

Meldt afbud!

DAGSORDEN.
1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a.
Dagsorden til pressen.
b.
Referat af formandsmøde.
c.
Politianmeldelse af ulovlig virksomhed på
ejendommen
d.
Metalskolen har fået tilladelse til ned
rivning af ejendom, beliggende Jørlunde
Overdrev 8.
e.
Grundejerforeningen Slangerupgård klager
over støj fra radiofly, speedway og
skeetskydning.
f.
Færdselsuheldsregistrering:
18.0S.90: Oppe Sundbyvej.
13.04.90: Frederiksborgvej.
15.05.90: Lindholmvej.
30.11.89: Rappendamsvej.
04.05.90: Slangerupgårdsvej/Hauge
Møl levej/Strandstræde.
29.04.90: Hvedemarken.
20. 04. 90: Hi 1lerødvej/Lystrupve.j.
14.06.90: Strandstræde
07.07.90: Par kvej
gReferat møde Samarbejdsudvalget for vej
væsenet.
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h.
Indenrigsministeriets bekendtgørelse af
30.4.1990 om ændringer af landets ind
deling i kommuner og amtskommuner.
i.
Referat af møde £9.5.1990 i fællesud
valget for den kommunale modtagestation
for olie- og kemikalieaffald.
JFrederiksborg Amt fremsender "Rapport om
kemikalieaffaldsdepoter" med anmodning
til kommunen om at fremkomme med bemærk
ninger. Kommunens bemærkninger vedlagt.
k.
Bestyrelsesmøde AFAV I/S 0.6.1990.
1.
NOAH-Vandindvinding (emnegruppe under
miljøorganisationen NOAH) fremsender
spørgeskema om vandbesparelser, vand
indvinding og vandkvalitetssikring.
m.
Skrivelse fra Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen, om flytning af bygge- og
beskyttelseslinier i Slangerup Kommune.
n.
har påkla
get Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af
cementstøberi i ejendommen
Miljøstyrelsen fremsender afgørelse ved
rørende klage over miljøgodkendelse af
cementstøberi på ejendommen matr. nr. 7 a
Kvinderup,
o.
Skrivelse fra Planstyrelsen vedrørende
klage over byggesag,
Dagiigevarecenter, Stationsvej.
PBygge- og Boligstyrelsen fremsender kopi
af brev til advokat Peter Scheibel, Hil
lerød, vedrørende Industrivej £0.
qTilsyn med drikkevands
Uvelse-Lystrup Vandværk 31.5.90:
Intet at bemærke.
Sundbylillevej 7, 13.6.1990: Fysisk
kemisk undersøgelse.
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Påstrupvej i, 13.6.1990. Fysisk-kemisk
undersøgelse.
Borgmarkens Vandværk £7.6.90: Forhøjet
kimtal og jernindhold.
Kvinderup Vandværk 19.7.90 fysisk-kemisk
undersøgelse: Intet at bemærke.
Jørlunde Østre Vandværk 19.7.90
fysisk-kemisk undersøgelse: Intet at
bemærke.
Jørlunde Vandværk 19.7.90, fysisk-kemisk
undersøgelse: Intet at bemærke.
r.
Byggemødereferat Kloak Buresø.
s.
Tilsyn med svømmebassiner:
Metalskolen 7,6.90 og 8.6.90: Intet af
bemærke.
£6.7.90: Intet frit klor, særdeles højt
kimtal.
£7.7.90: Intet at bemærke.
Slangerup Svømmebad 7.6.90: Intet at
bemærke.
£6.7.90: Frit klor for lavt.
Birkemoselejren £1.6.90 og £6.7.90: Intet
at bemærke.
t.
Kriiger fremsender byggemødereferater
vedrørende Uvelse renseanlæg.
u.
Skrivelse fra Frederiksborg Amt, miljø
afdelingen, vedrørende tilsynet med
Uvelse renseanlæg.
v.
Kopi af brev fra Planstyrelsen til
vedrørende dyre
hold på ejendommen.
x.
Kulturelt Udvalg har afslået at give til
skud til Landsjagtforeningen af 19£3 til
udgifter i forbindelse med støjmåling.
y»
Skov- og Naturstyrelsen fremsender pjecer
"En ekstra indsats for naturen" og "De
små naturområder - pleje og beskyttelse".
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z.
Frederiksborg amt har udarbejdet folder:
Badevand 1990.
æ.
Frederiksborg Amt meddeler Andelsbolig
foreningen Kana, Sundby1 i1levej £0, at de
kan lovliggøre eksisterende erhvervsmæs
sige aktiviteter på ejendommen ved anmel
delse til Slangerup Kommune.
ø.
Frederiksborg Amt har givet tilladelse
til, at beboelsen på ejendommen Sundbylillevej 3 i hovedbygningen udvides med
45 m£ i eksisterende overflødiggjort lo
kale, og at sidebygningen på 96 m£ kan
anvendes til beboelse på visse vilkår.
å.
Mangor & Nagel har fået byggetilladelse
til opførelse af 16 ungdomsboliger på
Kongensgade 74-104.
aa.
Kontrol med levnedsmidler:
Grillhjørnet 14.6.90: Forhøjet kimtal og
særdeles mange coliforme bakterier i
flødeskum.
Døgnkiosken 14.6.90: Særdeles højt kimtal
i softice.
ab.
Tilsyn med spildevand:
Hørup renseanlæg 1.6.90: Intet at bemær
ke.
Skrivelse til Frederiksborg Amt, Teknisk
Forvaltning, £7.6.90, vedrørende Hørup
renseanlæg - påbud til Slangerup
Kommune.
Skrivelse fra Frederiksborg Amt af
31.7.90 vedrørende tilsynet med Hørup
renseanlæg.
Skrivelse fra Frederiksborg Amt, Teknisk
Forvaltning, 9.7.90, vedrørende tilsyn
med kommunale renseanlæg i 1989.
ac.
Den ££. august 1990 holder overtaksationskommissionen møde vedrørende fast
sættelse af erstatning i forbindelse med
ekspropriation til anlæg af Rådhusstræde.
ad.
Frederiksborg Amt henstiller til kommu
nerne i amtet at følge miljøministeriets
vejledning af ££.1£.1989 vedrørende prio-
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ritering af anlægsarbe.jder for den del af
det kommunale spildevandsanlæg, der ikke
berøres af vandmiljøplanen.
ae.
Frederiksborg Amt meddeler i skrivelse af
££. juni 1990 tilladelse til fortsat
grusgravning på ejendommen matr. nr. 13 a
Hørup by, Slangerup, Abrinken 14.
af.
Frederiksborg Amt, miljøafdelingen: Ren
seanlæg 1989.
ag.
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 135
1990: Hjemmekompostering.
ah.

ai.
Frederiksborg Amt har £6.6.1990 meddelt
miljøgodkendelse af motocrossbane på
matr. nr. £0 m.fl. Hagerup.
ajBuresøudvalget fremsender budgetforslag
1991-1994.
ak.
Pressemeddelelse fra Miljøministeriet:
Indsatsen for bygningsbevaring skal styr
kes i de kommende år. Betænkning fra Byg
ningskul turud val get.
al.
Kopi af skrivelse fra Buresøudvalget til
Stenløse Kommune vedrørende p-pladsen ved
badestedet i Buresøens østende.
am.
Referat af møde med Frederikssund Kommune
den £5.6.1990 om forurenet jord, Sundby
lille.
an.
Frederiksborg Amt har meddelt tilladelse
til opførelse af lade/vognport på ejen
dommen matr. nr. 4 h Kvinderup.
ao.
Godkendelse af Slangerup Gæstgivergård i
forbindelse med ejerskifte til fortsat at
drive restaurationsvirksomhed.
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ap.
Told- og Skatteregion Helsingør meddeler
dispensation for vægt på fyldpladsen på
Lystrupvej.
aq.
Forvaltningen har på forespørgsel fra
Alfa UL, Frederiksberg, givet afslag på
ansøgning om tilladelse til etablering af
flyveplads for ultralette fly i nærheden
af areal udlagt til motocrossbane.
ar.
Becko VVS, Manderupvej 5, har fået tilla
delse til opstilling af 4£ m høj antenne
mast på ejendommen.
as.
Folder fra Frederiksborg Amt, Teknisk
Forvaltning vedrørende vandløbenes for
ureningstilstand 1987/88 i amtet.
at.
Vejledning fra Miljøstyrelsen: Vandkva
litet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
au.
Slangerup Kommune og Planstyrelsen er
sagsøgt til at give møde ved retssag i
Østre Landsret 11. september 1990, kl.
9,30, i sag om
av.
Tillæg 9 til bygningsreglement 1982.
ax.
Mijøstyrelsen fremsender vejledende over
sigt over hvilke opgaver, der påhviler de
amtskommunale og kommunale miljømyndighe
der i henhold til Miljøstyrelsens regel
sæt.
ay.
Dinnie Anthoni har fået tilladelse til at
indrette fodklinik fra ejendommen Kongshøjparken 115 på visse vilkår.
az.
Bolig- og Byggestyrelsen har givet til
sagn om statsstøtte til opførelse af 16
ungdomsboliger, beliggende Hillerødvej.
aæ.
Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion har
fået tilladelse til afvikling af "Slan
geløbet 1990" den 18. august 1990.
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aø.
Dagrofa Butikstjensten har fået tilla
delse til ændring af skiltning på ejen
dommen Kongensgade 1.
aå.
Slangerup Skiltecenter har fået tilla
delse til etablering af virksomhed til
fremstilling af skilte på ejendommen Fa
briksvangen 9 B.
ba.
HSH Contractor A/S har fået tilladelse
til etablering af entreprenørvirksomhed
på ejendommen Håndværkervangen £.
bc.
Udskrift af dombogen vedrørende servitut
overtrædelse Parkvej 17.
bd.
Danmarks Geologiske Undersøgelsers års
beretning.
be.
Boligministeriet Bekendtgørelse af bygge
lov af £9.6. 1990.
bf.
Skrivelse fra Energiministeriet vedrøren
de den nye varmeforsyningslov, som trådte
i kraft 15.6.1990.
bg.
Boligministeriets bekendtgørelse af
£6.6.90 om byfornyelse og boligforbed
ring.
bh.
Miljøministeriets bekendtgørelse af 31.
5.90 om forbud mod brug af blyhagl ved
jagt og flugtskydning i visse områder.
bk.
Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse
af £9.6.90 om supplerende regler i medfør
af byggeloven.
bl.
Lov om affaldsdepoter af 13.6.90.
bm.
Miljøstyrelsens miljeprojekf'Det grønne
affaldssystem i AFAV".
bn.
Skrivelse fra Frederiksborg fimt ved
rørende orienteringstavler og vejvisningtavler.

1 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

Dag og

år:

.„, _
8. august 1990

Blad nr.

14U

F o rm a n d a a ij^ ^ ^ ^ -

/

O

I

L

s l ^n b e r u p k o m m u n e

TEKNISK UDVALG

i— ■

ØKONOMIRAPPORTERING.
a. Revision driftsbud.et august 1990.
00.4£.53 Renseanlæg.
£8 Fast ejendom: Ansøgning om budget
omplacering kr. 55.000 til dækning af
udgifter ved reparationer på Hørup
renseanlæg.
Der har været brud på bio-tromlen, og
det har været nødvendigt at foretage
mindre forbedringer for at kunne
overholde ud lederkravene for BI-5 og
total N.
Udgiften foreslås finansieret ved en
tilsvarende nedsættelse af konto 4£,
tekniske installationer, til et for
ventet årsforbrug på kr. 314.500,
idet der forventes et mindreforbrug på
denne konto.
1&. Færdsel srenul. o..: s ikkerhedfrem- _
!?ende_ foranstaltninger.
34. Færdselstavler/anden afmærknin:j
Budgetomplacering. Der ansøges om for
øgelse af kontoen med kr. 45.000.
Skiltekontoen er ved at være opbrugt,
og det er ønskeligt at få informationstavler a jourført og opsat yder
ligere informationsskiltning, bl.a.
vejvisning til industriområder.
Som finansieringsdækning skal vi fore
slå, at 0£.£8.1£.01, Forstærkning af
kørebaner, nedsættes, idet der endnu
ikke er disponeret fuldt ud på denne
konto.
b. Revision investeringsoversigt.
Der er optaget kr. 464.00 til energi
besparende foranstaltninger på Slange
rup Idrætshal, jfr. punkt. n.
00.0100S F 6116 LA
c.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Renovation m.v. Asfaltering af
losseplads.
Bevilling £4.5.89:

kr. 104.941

Udgifter:
Entreprenørarbejder

kr. 101.7££

Mindreforbrug

kr.
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Indstilles godkendt.
00.01A08 F 573£ JH
d.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Offentlige gang- og cykelstier 1986.
Bevilling £5.3.86:

kr. £30.400

Udgifter:
Entreprenørarbejde

kr. 196.960

Mindreforbrug

kr.

33.440

Beløbene er incl. moms.
Bevillingens anvendelse:
Beløbet er anvendt til færdiggørelse af
sti langs Roskildevej samt til befæstelse
af sti langs den sydlige side af Græse å
mellem Mosevej og sti til Lindegårdskolen.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5733 JH
e.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Detailkloakker. Mindre nyanlæg 1988.
Bevil1inger:
£4. £.88
££.6.88
I alt

kr.
kr.
kr.

160.000
140.000
300.000

Udgifter:
Entreprenørarbejde

kr.

£46.857

Mindreudgifter

kr.

53.143

Bevillingens anvendelse:
Udgifter i forbindelse med kloakering af
enkeltparceller, bl.a. omfattende fremføring af kloakstik 1 m ind på grundene.
Indstilles godkendt.
00.01AOS F 5734 JH
f.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Nyttehaver. Hauge Møllegård.
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Bevillingens anvendelse:
Dækning af udgifter i forbindelse med
istandsættelse og asfaltering af con
tainerplads på Lystupvej.
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inci. moms. Kr. 156.000
excl. moms.

kr. 127.069

Udgifter excl. moms:
entreprenørudg. m.m.

kr. 104.148

Mindreforbrug

kr.

£3.721

Bevillingens anvendelse:
Anlæg af 70 nyttehaver på Hauge Mølle
gårds jorder. Arbejdet har omfattet udfø
relse af veje, stier, p-plads, beplant
ning og vandforsyning.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5735 JH

3REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Rensningsanlæg. Sibåndspresse.
Bevilling £4.£.08:

kr. 570.000

Udgifter:
Køb af sibåndspresse
installationer m.v.
I alt

kr. 435.902kr. 57.£65
kr. 493.167

Mindreforbrug

kr.

76.833

Bevillingens anvendelse:
Anskaffelse og installation af sibånds
pressen, der afvander spildevandsslammet
til et tørstofindhold på ca. £0%. Si
båndspressen står på Slangerup rensean
læg.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5736 JH

h.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Broer og tunneller.
Bevilling £6.10.88:

kr. 131.000

Udgifter:
Projektering og rådgiv
ning
entreprenørarbejde
i alt
Mindreforbrug

kr. 18.541
kr. 111.918
kr. 130.459
kr.
541
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Arbejdets omfang:
Istandsættelse af tunnel under Slags
lundevej samt mindre arbejder på broer.
Indstilles godkendt.
OO.OlflOB F 5737 JH
i.
REGNSKAB _F O R A NLÆGSBEVILLING
Udbygning af eksisterende veje.
Bevil 1inger:
£5.3.B6:
(kr. 96.000 incl. moms. )kr. 7B.6Q9
£5. 11.87:
kr. £0. QOO
I alt
kr. 98.689
Udgifter:
Konsulentudgifter

kr. 79.130

Mindref orbrug

kr. 19.559

Bevillingens anvendelse:
Udarbejdelse af forslag og skitseprojek
ter for ombygning af krydset Brobæksgade/
Københavnsvej/Roski Idevej/Slagslundevej
("Trekanten").
Indstilles godkendt.
OO.OlflOB F 5738 JH
jREGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Omfartsvej, Uvelse.
Bevilling £6.8.87

kr. 30.000

Udgifter:
Anlægsarbejde

kr. 30.000

Bevillingens anvendelse:
Beløbet blev overført til byggemodnings
kontoen vedrørende Lystrupvej, matr. nr.
8 a Uvelse, som tilskud til vejanlægget
med henblik på den vej, der er planlagt
til på et senere tidspunkt at blive gen
nemført som omfartsvej vest om Uvelse.
Der er aflagt regnskab for byggemodnings
kontoen den £3.5.1990.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5739 JH
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Bevilling £4.6.87:

kr. 15.000

Udgifter;
Tilskud til vandværk

kr. 15.000

Bevillingens anvendelse:
Tilskud til Hørup Vandværk i forbindelse
med etablering af en ny vandboring, da
den gamle boring var forurenet med ni
trat.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5740 JH
1.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Olie- og kemikalieaffald. Container.
Bevilling ££.£.89:

kr. 50.000

Udgifter:
Køb af container

kr. 33.79£

Mindreforbrug

kr. 16.£08

Bevillingens anvendelse:
Køb af specialcontainer til opbevaring af
olie- og kemikalieaffald, da der var behov for at udvide kapaciteten på modtage
pladsen for olie- og kemikalieaffald på
Slangerup renseanlæg.
Indstilles godkendt.
00.01A08 F 5741 JH
m.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Køb af jord til Slangerup renseanlæg.
Bevilling ££.£.89:

kr. 800.000

Udgifter:
Køb af 8.000 m£ jord
å kr. 100

kr. 800.000

Bevillingens formål:
Erhvervelse af jord umiddelbart syd for
Slangerup renseanlæg af hensyn til en
fremtidig udvidelse af anlægget.
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REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Hørup Vandværk. Anlægstilskud.

Indstilles godkendt.
00.01A08 F 574£ JH

,
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n.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
Energibesparende foranstaltninger på
Slangerup idrætshal.
Percival Nielsen A/S fremsender forslag
til renovering af eksisterende varme- og
ventilationsanlæg, samt til udbygning af
automatik på anlæggene, med styring og
overvågning over et CTS-anlæg (central
tilstandsovervågning og styring).
CTS-anlægget kan udover styring og over
vågning på idrætshallen, udbygges til at
overvåge Slangerup svømmebad og evt. an
dre institutioner efter behov.
Renoveringsarbejderne på den eksisterende
varmecentral - og på ventilationsanlæg
get, udgør kr. 63.000, automatik og CTSanlæg kr. 161.000 og projektering og til
syn kr. £6.000, ialt kr. £50.000.
Varmegenvinding på ventilationsanlæg eta
pe II kr. 1£0.000 + projektering og til
syn kr. 13.500, ialt kr. 133.500.
Med en investering på kr. 464.000 på
ovennævnte arbejder (heri indeholdt hono
rar og 15 ’
/• til uforudsete udgifter) for
venter Ingeniørfirmaet en årlig besparel
se på kr. 87.500, hvilket giver en tilba
gebetalingstid på 5,3 år.
Arbejderne er omfattet af bekendtgørelse
nr. 187 af £9. april 1985 om begrænsning
af energiforbrug og kan dermed lånefinan
sieres i henhold til bekendtgørelse om
kommunernes låntagning af 30. juni 1989.
Indsti 11 in ;

Det indstilles at anbefale overfor
byrådet,
at forslaget tiltrædes og der meddeles
anlægsbevilling kr.464.000
tidl. frigivet kr^______ 0
Bevilling i alt kr.464.000
8£.07.0£G01 F 5719 la

o.
REVISON AF DRIFTSBUDGET 1990 PÅ VARMEr
KONTI PÅ KOMMUNALE EJENDOMME. SPAREEMNE
NR. £50.
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På baggrund af den milde vinter har der
vieret et mindre forbrug på varmekonti,
end forudsat ved budgetlægningen.
Besparelsesforslagene har været drøftet i
fagudvalg, og på Økonomiudvalgets møde i
juni blev stillingtagen til besparelser
på varmekonti udskudt til august mødet.
Som anført i spareemne £50 vil der medio
1990 kunne foreligge et mere sikkert
grundlag at justere varmekontierne på.
Der foreligger nu årsafregning med HNG
for driftsåret 1. maj 1989 - 1. maj 1990,
og å conto afregning med HNG for det nye
varraeår er blevet fastlagt. Det er derfor
muligt at beregne besparelserne på de
gasfyrede ejendomme.
Med hensyn til de fjernvarmeforsynede
ejendomme er der foretaget beregning ud
fra graddage forbruget, og der er foreta
get korrigering af forbruget udfra regi
streringen over de nye målere. Endvidere
er der på Idrætshallen medtaget udvidel
sen, og svømmebadet er budgetteret udfra
et normalt driftsår, uanset badet lukkes
1. september 1990.
Den nærmere beregning af de forventede
varmeforbrug fremgår af vedlagte notat af
5.7.90 og i nedenstående er det opgjort,
hvilke besparelser på varmekonto, der kan
foretages.
Enkelte konti viser et forventet merfor
brug, uanset den milde vinter, dette
skyldes fejlbudgetteringer og de nye må
lers mere nøjagtige registreringer af
forbruget.
Ejendom/
inst itut ion
Ventesal
Vejvæsenet
Klubhus Uvelse
Idrætshallen
Svømmehal
Byvangskolen
Egelundskolen
Lindegrdskolen
Uvelse skole
Børnehaver:
Bakkebo
Uvelse
Slangerup
Kroghøj
Øparken
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Budget
1990

Revideret Besparelbud,.et 90 se <-) kr.

10.400
£0.800
9. 700
167.000
3£7.600
384.500
706.900
£17.£00
94. 100
16.700
16.000
11.£00
£0.900
40. 300 *

7. 000
30.000
10. 100
£03.900
390.£00
153.500
469.800
17£.400
81. 400

3. 400
+ 9. £00
+
400
+ 36.900
+ &£. 600
-£31.000
—c137. 000
- 44.800
“ 1E.700

13. 300
13. 500
£1.000
15.800
£8.000

- 3. 400
- £. 500
+ 9. 800
- 5. 100
- 1£.300

_
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Fritidshjem
12.100
17.500
Idrætsvej 3 A
10.000
12.600
Solgården
248.400 263.000
De gamles hjem 89.700
85.200
Jørlunde Alderdomshjem
44.800
33.400
Beskyt.boliger 48.300
49. 000
Rådhuset
309.000 208. 500
SIan ,eru :ård
51.200
31.300
Besparelse ialt
___________

+
+

5. 400
2. 600
14.600
— 4. 500
- 11.400
+
700
100.500
- 19.900
-54&.300

♦Revideret på grundlag af forbrug i 1989.
På øvrige varmekonto forventes ikke stør
re udsving i forhold til det budgettere
de.
OO.OIBOS F 5679 la

BYGGERI I LANDZONE.
Slangerup Foderstofforretning, Slagslun
devej 16 har henvendt sig og forespurgt
på muligheden for at få tillagt mere jord
til udvidelse af virksomheden, primært
med korn lagerbygninger.
Som vedtaget på udvalgsmøde den 2. maj
1990 er der arbejdet videre på projektet
om forlægning af Møllebakken, så Slange
rup Foderstofforretning kan udvide virk
somheden.
Forslaget er fremsendt til Foderstoffen
til overvejelse, men det er usikkert om
foderstoffens stillingtagen kan foreligge
til mødet.
Indst i11iny :
Forslaget forelægges udvalget for god
kendelse af projektet for forlægning
af Møllebakken og regulering af Slags
lundevej fra GI. Københavnsvej til
Rappendamsvej, samt for drøftelse af
fordeling af udgifterne ved projektet
Foderstoffen og Slangerup Kommune
imellem.
01.03.03601 F 5672 la

4.
KLQAKTILSLUTNINGSBIDRAG.
A:
matr.nr. 12
r Jørlunde søger om at få indefrosset
kloaktilslutningsbidraget på ejendommen,
kr. 45.538,11, der forfalder til betaling
d. 31. juli 1990.
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54 b Jørlunde søger om at få indefrosset
kloaktilslutningsbidraget på ejendommen,
kr. 45,538,11, der forfalder til betaling
d. 31. juli 1990.

Begge ejendomme er omfattet af kloakering
af sommerhusområdet ved Buresø. Kloake
ringen blev gennemført i maj-juni 1990,
og indenfor området er der så vidt vi ved
3 ejendommen ejet af pensionister.
Ved møder i forbindelse med kloakering af
området er der givet oplysning om, at der
er mulighed for at søge beløbet indefros
set på ejendommen, indtil ejerskifte fin
der sted, når der er tale om pensionis
ter.
Lov nr. 883 af £3. dec. 1987, § 4, åbner
mulighed for at yde henstand med betaling
af tilslutningsbidrag.
Byrådet har d, £7, juni 1990 besluttet,
at der ikke kan ydes lån til tilslut
ningsbidrag og at der ikke er lovhjemmel
indenfor det sociale område til at yde
lån som ansøgt.
Det er op til byrådet at fastsætte de
nærmere vilkår for at yde henstand og
dermed til forrentning af bidraget,
f. eks. rentelovens bestemmelser om en
forrentning til diskonto + 6 '/Under henvisning til at der er givet ud
melding om, at pensionister kunne søge
henstand
indstilles det.
at det anbefales overfor økonomiud
valget at begge ejendomme kan få
indefrosset t ilsl iltnings bi draget
på ejendommen mod forrentning og
at beløbet er forfalden ved ejer
skifte,
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Samt at man samtidig anmoder økono
miudvalget om at godkende at pen
sionister omfattet af Buresøkloakeringen, kan få det samme tilbud.
C:
Buresø,
meddeler, at han ikke kan optage lån i
bank til betaling af kloaktilslutnings
bidrag, da ejendommen er belånt udover
ejendomsvurderingen.
I medfør af lov nr. 863, § 10, har bidrag
samme fortrinsret som kommunale skatter.
Ind st i11 in g:
Det indstilles, at anbefale overfor øko
nomiudvalget, at der indgås aftale om en
afdragsordning mod forrentning af beløbet
efter lovens § 4.
06.01.00029
F 57£5 la

5.
DISPENSATIDN FRA LOKALPLAN NR. 3£.
søger som ejer af ejendom
men matr.nr. 6 fæ Slangerup by, Fabriks
vangen li, om dispensation fra lokalplan
nr. 32 i forbindelse med udvidelse af be
byggelsen.
Bebyggelsen ønskes udvidet med en bygning
af samme størrelse og udformning, som den
eksisterende og en del af arealet mellem
bygningerne inddraget som glasoverdækket
indgangsparti. Projektet medfører at der
må dispenseres fra lokalplanen på følgen
de £ punkter;
1. § 5.4 om byggelinie, som ønskes
overskredet med op til 1,£5 m,
(markeret med rødt på en kopi af
situationsplan i mappen.
£. § 7 . 1 om bebyggelsesprocent, som
ønskes forøget fra de tilladte max.
40 % til 44
Ansøgningen har været forelagt grundejer
foreningen og naboen mod syd, Reson Sy
stem ApS, og ingen af disse havde indven
dinger med en dispensation.
Indstilling;
Det indstilles,
at meddele de fornødne dispensationer
i medfør af kommuneplanlovens § 47.
01.0£.05P21 F 57£9 mn
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&.
SERVITUTTER BBLLEMOSEVEJ.
Bygnings- og Planlægningsudvalget har den
14.6.1989 meddelt
frist til 1.7.1990 for opfyldelse af byg
gepligten på ejendommen matr. nr. 5 i
Uvelse by,
Med skrivelse af 4.7.1990 har Teknisk
Forvaltning gjort
opmærksom på udløbet af ovenstående frist
og anmodet om en kommentar inden
udvalgsmødet.
Indst il 1in.::
Da kommentar ikke er indgået, og med
henvisning til situationen på ejendomsmarket, indstilles det
at meddele forlængelse af fristen til
1.8. 1991.
01.04PS4 F 5127 MN
01.04PS4

F 51£7

mn

7.
NEDLÆGGELSE AF LEJLIGHED.
Slangerup sø
ger i skrivelse af 10.7.90 om tilladelse
til at nedlægge lejligheden på 1. sal i
ejendommen matr.nr. 1 r og 11 ab Slange
rup by.
har fået tildelt en ældre
bolig i Nybro Vænge og vil derfor sælge
ejendommen Nybrovej 7. Lejligheden på i.
sal har ikke eget bad og toilet, og har
med henblik på ejendommens salg stået tom
i over et år. Det er den almindelige op
fattelse, at ejendommen vil være lettere
at sælge som enfamiliehus og den ekstra
lejlighed ønskes derfor nedlagt.
Ejendommen er omfattet af byfornyelsesbe
slutning for området ved Nybrovej og ka
tegoriseret som opfordringsejendom, hvil
ket betyder at ejeren opfordres til at
bringe udlejningsboliger i en acceptabel
stand, men mulighed for støtte fra byfor
nyelsesmidlerne.
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Ved nedlæggelse af lejligheden falder
grundlaget for byfornyelsesbeslutningen
bort, og ejendommen bør derfor tages ud
af byfornyelsesbeslutningen.
Indstilling:
Det indstilles at,
1. At meddele tilladelse til nedlæg
gelse af lejligheden.
2. At fremsende sagen til byrådet med
anbefaling at ejendommen, matr.nr.
1 r og 11 ab Slangerup by, tages ud
af byfornyelsesbeslutningen, som
herefter for ejendommens vedkommen
de aflyses i tingbogen.
03.01.03G01 F 5731 mn

8.
SVØMMEBASSIN - SLANGERUP SS _8.
På ejendommen Slangerup As 8 er det af
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen konsta
teret, at der findes et udendørs svømme
bassin. Birkemoselejeren ejes og drives
af T.K.s Ungdorasgård, Tuborgvej 185, £400
København NV.
I henhold til miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 864 af 16. december 1982,
reglement om miljøbeskyttelsen, kap. 9,
fører byrådet kontrol med hygiejniske
forhold i svømmebassiner, der anvendes af
en større personkreds. Tilsyn med vand
kvaliteten i svømmebassinet skal føres i
overensstemmelse med reglerne i miljømi
nisteriets bekendtgørelse nr. 195 af 5.
april 1988 om vandkvalitet i svømmebas
siner.
Indst il lin :
Der har ikke tidligere været ført tilsyn
med svømmebassinet, hvorfor
det indstilles,
at Slangerup Kommune meddeler godken
delse af Birkeraoselejerens svømme
bassin i henhold til ovennævnte
bekendtgørelse på de af Miljø- og
levnedsmiddelkontrollen forslåede
vilkår, og at Slangerup Kommunes
tilsyn overdrages Mi 1jø-oglevnedsmiddelkontrollen i Hillerød.
09.02.07G01 F 5728 jj
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9.
ÆNDRING AF VEJNAVN
HYLDEVANG- BURESB.
Beboerne på Hyldevang i Slangerup fore
slår, at vejen får et nyt navn, da der
findes en vej i Stenløse kommune, men
under postdistrikt 3550 Slangerup, der
ligeledes hedder Hyldevang. Det har i
lang tid givet anledning til forvirring
og forveksling.
Indstillim.:
Det indstilles,
at vejnavnet ændres fra Hyldevang til
Jordbærvang.
05.01.OiGOi F 5724 jh
10.
KLOAKERING BOLIGOMRÅDE KBBENHAVNSVEJ.
I forbindelse med salg af idrætspladsen
på Københavnsvej til HHM-Byg A/S blev det
aftalt, at firmaet udfører den interne
kloakering for kommunens regning efter
nærmere forhandling.

Firmaet har fremsendt tilbud på i. etape
af kloakeringen. Tilbudet vil blive
gennemgået og vurderet af forvaltningen.
Der er givet bevilling og rådighedsbeløb
for 1990 på kr. 800.000 til projektet.
Det indstilles,
at tilbudet fra HHM-Byg A/S antages,
såfremt tilbudet kan tiltrædes af
forvaltningen.
06.01.03G01 5744 JH

.

11
SLANGERUP RENSEANLÆG
Ejeren af
klager over lugtgener fra Slangerup
renseanlæg.

Årsagen til lugtgener er bortkørsel af
slam fra slambedene. Med forslaget om
etablering af slamdepot på modtageplad
sen, Lystrupvej, skulle lugtgener fra
slammet fremover forsvinde.
06.03G01 F 5747 LA
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ETABLERING AF SLAMDEPOT.
Udvalget besluttede den 5.4.1989, at lade
Hedeselskabet projektere et slamdepot på
Slangerup renseanlæg, og den 1.11.1989
besluttede udvalget at udbyde arbejdet
med udførelse af slamdepot i licitation.
Forvaltningen har siden anmodet Hedesel
skabet om en redegørelse vedrørende lugtgener fra et slamdepot. Med baggrund heri
og for at undgå lugtgener for de omlig
gende bolig- og industrikvarterer fore
slås det, at slaradepotet på renseanlægget
opgives, og at der i stedet etableres et
slamdepot på fyldpladsen på Lystrupvej.
Slamdepotet udformes som en møddings
plads.
Udgifterne til depotet på renseanlægget
var beregnet til kr. 900.000, mens depo
tet på fyldpladsen påregnes at kunne eta
bleres for kr. 350.000 incl. containere
til opsamling af slammet på renseanlæg
get .
Indstilling;
Det indstilles,
at det planlagte slamdepot opgives, og
at der i stedet etableres et depot
på fyldpladsen på Lystrupvej.
06.03.04G01

F 5580

jh

13.
STBJ6ENER FRA RADIQFLYVEKLUBBEN FREDERIKSSUNDSVEJ 9.
Grundejerforeningen Slangerupgård klager
over støjgener fra RFK-Slangerup.
Grundejerforeningen klager specielt over
det forhold, at overskridelserne af fly
veområdet medfører øgede støjgener, lige
som det betones, at der er støjgener fra
fritidsaktiviteterne i området alle ugens
dage.
Radioflyveklubben har i sommerperioden
1/4 - 31/10 tilladelse til at flyve 23
1/2 time om ugen.
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Til sammenligning har Flugtskydeklubben
tilladelse til at skyde 3 timer om ugen
og Speedwayklubben tilladelse til at kore
7 i/£ time om ugen.
For alle aktiviteter gælder, at der kan
gives tilladelse til afholdelse af særar
rangementer.
Forvaltningen har' ikke konstateret de om
talte overskridelser af flyveområdet. I
en udtalelse i anledning af klagen, har
RFK oplyst at konstaterede overskride Iser
påtales og rettes straks, men der gores
tillige opmærksom på, at aktiviteterne
ikke holdes under konstant opsyn af en
ansvarlig fra klubben.
Det kan ikke ved tekniske foranstaltnin
ger sikres, at flyveområdet ikke over
skrides. At etablere en vagtordning med
en flyvepladsansvarlig er urealistisk,
idet klubbens flyvetider er så spredt, at
der kræves adskillige kontrollanter. En
sådan kontrol skønnes at være for om
fangsrig at administrere for en klub, der
er baseret på frivillig arbejdskraft.
Istedet bør fornuftige driftskrav sikre
både RFK-medlemmernes udfoldelsesmulighe
der, og omgivelserne mod væsentlige støj
ulemper.
Ud over at indskærpe og præcisere flyve
områdets udstrækning, kan der i medfør af
miljøreglementet kapitel 11 meddeles be
grænsninger i flyvetiden, hvorved tids
rummet, hvor indenfor ulemperne forekom
mer, formindskes.
Alternativt kan klagen afvises under hen
visning til, at sagen anses for at være
af mindre betydning for miljøbeskyttel
sen.
De nuværende flyvetider er fastlagt af
Kulturelt Udvalg i henhold til lejekon
trakten mellem kommunen og klubben. En
begrænsning af flyvetiden i medfør af
miljøreglementet vil ikke være i konflikt
med den kontraktmæssige forhold.
Indst illinq;
Det indstilles,
at der med hjemmel i miljøreglementets
kapitel 11 gives påbud om begræns
ning af flyvetiden, således at
weekends og helligdage friholdes
for flyvning. Følgende flyvetider
foreslås
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Tirdag, torsdag og fredag kl. 14-19
gældende hverdage hele året.
Hermed nedsættes den ugentlige fly
vetid til 15 timer.
09.01.11GOS

F 5714

thj

14.
STØJBELASTNING FRA FLUGTSKYDEBANEN.
På baggrund af en klage over støjgener
fra skydebanen har Teknisk udvalg i sit
møde den 4. april 1990 besluttet, at
landsjagtforeningen skal dokumentere
overholdelsen af miljøgodkendelsens vil
kår.
Landsjagtforeningen afviste med brev af
i£. maj 1990 at udføre støjmålingen under
henvisning til foreningens årlige økono
mi.
Udvalget besluttede i sit møde den 6. ju
ni at frafalde kravet om støjmåling mod,
at foreningen istedet etablerer støjdæm
pende foranstaltninger omkring de enkelte
standpladser.
Klagerne har overfor Teknisk Forvaltning
meddelt, at de er indforstået med den fo
reslåede løsning.
Landsjagtforeningen har med brev af 14.7.
1990 meddelt, at man vil etablere støjaf
skærmning ved de to standpladser, der
ligger nærmest ved klagers bolig. Fore
ningen har ikke redegjort for, hvordan og
hvornår afskærmningen udføres. Klagerne
er underrettet om foreningens indstil
ling.
Det indstilles,
at foreningens indstilling eftei—
kommes med præcisering af, at
foranstaltningerne skal være ud
ført inden påbegyndelsen af skydesæsonen 1991. Herudover bedes for
eningen fremsende projektbeskrivel
se og tegning af den påtænkte støj
afskærmning.
09.0E.11G01 F 5661 thj
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15.
DISPENSATION TIL AFHOLDELSE AF SKYDNING
DEN S6.6.1990 PÅ FLU5TSKYDEBANEN FREDERIKSSUND5VEJ 7.
Landsjagtforeningen søger med brev af
14.7.1990 Kulturelt Udvalg om tilladelse
til at afholde skydning søndag den
£6.8.1990, kl. 9 - 14.
Da denne skydning ligger tidsmæssigt uden
for de vilkårssatte skydetider fastlagt i
skydebanens miljøgodkendelse af 18.11.
1986 er det Teknisk Udvalg, der skal med
dele en eventuelt dispensation, jfr.
miljøbeskyttelseslovens § 35.
Der er i år foregået skydning uden for de
vilkårssatte skydetider som følgeri
£. april
9. april
£7. maj
10. juni

uden tilladelse
uden tilladelse
med tilladelse
med tilladelse.

De vilkårssatte skydetider er fastlagt,
således at weekends friholdes for skyd
ning, hvorfor dette princip i det væsent
ligste bør fastholdes.
Det indstilles,
at der meddeles afslag på det ansøgte
med henvisning til de tidligere
givne dispensationer og udvalgets
ønske om, såvidt muligt at friholde
weekends for støjbelastende aktivi
teter.
09.0£.11601 F 5745 THJ
16.
KAP. 5 BODKENDELSE.
Jørgen Brodt søger på vegne af Slangerup
Jørlunde Skytteforening om tilladelse til
etablering af 10 stk. £5 meter pistolba
ner på matr.nr. 4 ac Jørlunde.
09.OS.11G0£

F 57£8

thj

17.
OLIEFORURENING - ____
Med brev af 3. juli 1990 anmoder
advokat om, at kommunen stiller
sit krav om godtgørelse af kommunens ud
gifter i forbindelse med forureningsun-
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dersøgelse i bero, indtil der foreligger
en stillingtagen til sagen fra forsik
ringsselskabet.
har tidligere fået udsættel
se indtil 30. juli 1990 efter anmodning.
Det udlagte beløb er opført på en mellemregningskonto og skal derfor være afreg
net senest ved årsskiftet.
Ved at stille betalingen i bero dækkes
kommunens renteudgifter ikke.
Der er udpantningsret for de afholdte
udgifter, jfr. 5 1, nr. 5, i lov nr. 36
af £9. marts 1873 om udpantning m.v.
Indstillings
Det indstilles,
at sagen stilles i bero indtil 1. ok
tober 1990 under henvisning til,
at kommunen ikke kan give ubegræn
set udsættelse. Herefter forfalder
beløbet til betaling.
09.03.06G01
F5578 th.j

18.
ETABLERING AF ENSILAGEPLADS
Frederikssund, matr. nr. 8 m m. fl.
Sundbylille by, Jørlunde, søger om dis
pensation Fra husdyrgødningsbekendt
gørelsen.
Med brev af £6.6.1990 søges der om tilla
delse til at indrette en ensilageplads
nied randzone på henholdsvis 100 og 75 cm.
Det lovfæstede mindstekrav er £ meter.
Som argument for dispensationsansøgningen
anføres, at der vil blive udført et fald
i randzonen på 107. mod de krævede 3%.
Byrådet kan jfr. bekendtgørelsens s 10,
stk. £, tillade en anden form for be
grænsning, der giver tilsvarende sikker
hed for opsamling af ensilagesaften.
Der søges ligeledes dispensation fra
kravet om 9 mrd’s opbevaringskapacitet
for husdyrgødning.
På baggrund af konsulenterklæring af 30.
juli 1990 ansøges der om tilladelse til 6
måneders opbevaringskapacitet.
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Byrådet kan jfr. bekendtgørelsens § 6
godkende en sådan opbevaringskapacitet.

Det indstilles,
at den ønskede dispensation til
etablering af ensilagepladsen med
deles, idet overløb fra pladsen
først og fremmest vil blive tilført
møddingen, hvilket giver en god
sikkerhed mod udslip.
at dispensation for opbevaringskapa
citet meddeles på baggrund af konsu
lenterklæringens anbefaling.
09.17.05G0E F 5746 THJ

19.
TILSKUD TIL DANSK BYPLANLABORATORIUM.
Dansk Byplanlaboratorium søger i skrivel
se af 13. juni 90 om tilskud til forenin
gens aktiviteter i 1991.
Byplanlaboratoriet søger om et tilskud på
ialt kr. 1189,73 svarende til 15,3 øre
pr, indbygger.
Kommunen gav i 1990 et tilskud på kr.
1143,97 og det ansøgte beløb for 1991
svarer til en 4 % stigning i forhold til
beløbet for 1990.
Som fuld tilskudsgiver opnås en stor ra
bat på størstedelen af Byplanlaboratoriets arrangementer, publikationer m.v.
Indstillin :
Det indstilles,
at fremsende sagen til Økonomiud
valget med anbefaling.
00.01049 F 57 ££ kb

£0.
DISPENSATION FRA LOKALPLAN NR. 30.

anmoder om principi
el tilladelse til opførelse af et eenfamiliehus, med trækonstruktion samt træbekiædte facader, på ejendommen Kvinderupvej 3, Slangerup.
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Dag og å r:

fo. august 1990

Blad nr.

i59

Sl a n g e r u p k o m m u n e
TEKNISK UDVALG

Det ansøgte er i strid med lokalplan nr.
30, § S, stk. £, idet huset opføres i træ
som males hvidt og ikke i murværk.
Det påtænkte træhus er iøvrigt i overens
stemmelse med lokalplanen, og det skønnes
ikke at huset vil skade den helhedsvirk
ning, som lokalplanen tilstræber.
Indstilling:
Det indstilles,
at i medfør af kommuneplanlovens § 47,
stk. 3 meddeles dispensation til at
opføre et enfamiliehus af trækon
struktion med træbeklædte hvidmale
de facader af typen Trelleborg.
01.02.05P£1 F 5717 kb

£1.
BEBOELSE I LANDZONE.
søger om tilla
delse til at udleje 95 m£ af deres bolig
matr. nr. 3 1 Sundbylille, Sundby lillevej
£8, som en selvstændig lejlighed.
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr.
£7 og må anvendes til boligformål, dog
således at der ved udstykning kun må ind
rettes en bolig for en familie på hver
ejendom.
Forvaltningen har den £8.6.1990 meddelt
byggetilladelse til indretning af eksi
sterende butikslokale til beboelse under
forudsætning af, at ejendommen efter om
bygningen kun udgør en bolig for en
familie.
Det er disse lokaler, der søges udlejet
som selvstændig bolig.
Såfremt ejendommen ikke udstykkes elleropdeles i ejerlejligher er det ansøgte
ikke i strid med lokalplanen.
Det indstilles,
at meddele tilladelse til det ansøgte
på vil kår:
at der fortsat opretholdes en bolig
for en familie på ejendommen,
at ejendommen ikke udstykkes eller
opdeles i ejerlejligheder.
01.03G01 F 5743 KB
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SLANGERUP KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDERNE.
Økonomiudvalget anmoder Teknisk Udvalg
om at undersøge Erhvervs- og Beskæftigel
sesudvalgets forslag om udvidelse af er
hvervsområderne.
Der er på nuværende tidspunkt disponeret
over det meste af den udstykkede er
hvervsjord, beregnet til industriformål.
Der har været vist interesse fra et par
firmaer om større industrigrunde.
Industriområde VEST er i lokalplan nr. 32
og 32.1 udlagt som et ca. 16 ha stort er
hvervsområde.
Området er i dag disponeret således:
Reserveret til renseanlæg
ca. 2.4
Solgt til industri
ca. 3.6
Vejudlæg
ca. 1.6
Arealer med dårlig bundforhold ca. 2.0
Beplantning in. m.
ca. 1. 4
ialt
ca.11.0
Rest til industriformål

ha
ha
ha
ha
ha
ha

ca. 7.0 ha

Det skønnes at erhvervsrumme 1igheden in
den for industriområde VEST kan dække be
hovet frem til 1997, som er "Kommuneplan
1986" tidshorisont.
Vurdering af arealerne i trekanten vest
for Fabriksvangeri og den vestlige del af
sportsarealerne ved Egelundskolen:
1. Trekanten vest for Fabriksvangen udgør
ca. 9 ha og er i kommuneplanen udlagt
til frit idsområde F1 med beplantning.
Området gennemskæres af et 64 m bredt
deklarationsbælte for el master og der
er udlagt 20 m vejbyggelinier langs
omfartsvejene, ligeledes er arealerne
i privat eje.
Byggemodning og bebyggelse af området
vil derfor blive uforholdsmæssig dyr
i forhold til arealernes udnyttelse.
Udvalget har dog tilkendegivet overfor
ejeren af ejendommen matr.nr. 19 a
Slangerup by, at ejendommen ved næste

Nr. 1851 A/SDAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

SLANGERUP KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

kommuneplan revision vil blive inddra
get i byzone til blandet bolig- og er
hvervsf ormål.
2. Den vestlige ende af sportsarealerne
ved Egelundskolen udgør ca. 4.S ha og
er i "Kommuneplan 19B&" udlagt til of
fentligt området til skole- og sports
formål.
Arealet er pålagt vejbyggelinier langs
Strandstræde og Jordhøjvej, ligeledes
berøres det nordvest 1ige hjørne af de
klarationsbælte for el master og der
løber en £5 ø regnsvandsledning på
tværs af området.
Der kan umiddelbart skabes vejadgang
til området fra Strandstræde og Jord
høj vej.
Kommunen er ejer af arealet og bygge
modning kan ske uden bindinger m.iti.,
jfr. kortbilag li 1000 som ligger i sa
gen.
Indst il l in j
Det indstilles,
at anbefale over Økonomiudvalget og
Beskæftigelsesudvalget, at sportsarea
lerne og ejendommen matr. nr. 19 a
Slangerup by ved næste kommuneplan re
vision søges overført til erhvervs
områder.
13.0fe.00G0!

F 5721
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