SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

DAGSORDEN
til Teknisk Udvalgs mode onsdag den 5. april 1995,
kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Fraværende:

39. Orientering og efterretning.
a.
Dagsordener/referater
Dagsorden til pressen
Referat af formandsmøde den 27.3.1995.
Frederiksborg Amt, Udvalget for Teknik og Miljø,
møder den 28.2, 14.3 og 28.3. 1995.
Resolutioner fra møderne.
Bycirkelsamarbejdet i Frederikssundfingeren referat af styregruppemøde den 16.2.1995.
Referat fra møde den 20.2.1995 i Frederikssund om ud
bygning af Frederikssundbanen.
Referat af markedsføringsmøde 24.2.1995 i Ølstykke.
Referat af møde med Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomite 233, DNL den 2.3.1995.
Mødenotat fra opklaringsmøde den 3.3.1995 med Dan
ske Funktionærers Boligselskab omkring den ny bebyg
gelse for DFB.
b.
Love og bekendtgørelser
Ingen
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c.
Tidsskrifter, rapporter og information m.v.
Miljø og Energiministeriet
1993"

fremsender

"Miljøtilsyn

Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø fremsender rapport
om Solbjerg Engsø - en del a f Arresøplanen.
NYT fra Geodatacentret.
"Apropos Handicap" - nr. 2-1995.
d.
Analyserapporter
Fra Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen:
Slangerup Brugs, Københavnsvej 5
Analyserapport af 8.2.1995. Ingen bemærkninger.
Grillhjørnet, Stationsvej 5.
Analyserapport af28.2.1995. Ingen bemærkninger.
Gitte' s Mad, Kongensgade 33.
Analyserapport af 28.2.1995. Bemærkninger.
Skjalm Hvide Hotel A/S, Bygaden 3, Jørlunde.
Analyserapport af 28.2.1995. Ingen bemærkninger.
De La Garda, Kongensgade 4.
Analyserapport a f 28.2.1995. Bemærkninger.
Borgmarkens Vandværk.
Analyserapport af 13.3.1995. Bemærkninger.
Jørlunde Østre Vandværk.
Analyseattest af 13.2.1995. Ingen bemærkninger.
Metalskolen, Slagslundevej 13,
Analyserapport a f 13.3.1995. Ingen bemærkninger.
Slangerup Renseanlæg, Strandstræde 17.
Analyserapport af 15.3.1995. Ingen bemærkninger.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen meddeler i skrivelse
af 16.3.1995 tilladelse til indretning af en restaurant i
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ejendommen Kongensgade 15 på betingelse af opfyl
delse af vilkår, som er nærmere beskrevet i skrivelsen.

e.
Byggeri:
(Dispensationer/påbud/t illadeiser)
Der er meddelt ejeren af ejendommen Bygaden 20 dis
pensation fra Småhusreglementet kap. 12.5 til en byg
ningshøjde i skelbræmmen på indtil 3,5 m.
f.
Miljø:
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
På baggrund af analyserapport om drikkevand på ejen
dommen Frederikssundsvej 1 har Teknisk forvaltning
sendt analyserapporten til udtalelse hos Embedslægein
stitutionen, og skrivelse a f 6.3.1995 anmodet ejeren
om at tage højde for den dårlige vandkvali
tet i forbindelse med madlavning og drikkevand, indtil
svar fra Embedslægeinstitutionen foreligger.
Teknisk forvaltnings skrivelser af 28.3.1995 til hen
holdsvis Slangerup-Jørlunde Skytteforening om mil
jøgodkendelse a f skydebanen, Rappendamsvej 6
og Slangerup Jagtforening om miljøgodkendelse a f
flugtskydebanen, Frederikssundsvej 5.
Nordsjællands Faldskærms Klubs skrivelse af 22.2.1995
og Frederiksborg Amts skrivelse af 3.3.1995 vedr.
klage over Nordsjællands Faldskærms Klub.
Frederiksborg Amts skrivelse af 17.2.1995 til Jørlunde
Maskinforretning A/S om påbud og lovliggørelse af for
holdene på ejendommen Roskildevej 11.
gFærdselsuheldsregistrering:
6.1.1995 Københavnsvej/Øvej.
8.2.1995 Industrivej 3-5.
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h.
Skrivelse af 3.3.1995 23.3.1995 fra
om
forslag til køreplansændring for linie 381, bilagt svar
skrivelse fra HT.
i.
På baggrund af "Cirkulære om planlægning for vindmøl
ler" af 28. januar 1994, skal der senest den 1. juli 1995
offentliggøres forslag med stillingtagen til, hvor og i
hvilket omfang, der kan opføres vindmøller i kommu
nerne.
Det forventes, at der for Økonomiudvalget i april måned
kan fremlægges forslag til kommuneplantillæg om
vindmøller.
j.
Program for trafiktælling og hastighedsmåling for 1995
startes op umiddelbart efter påske.
k.
Aftale indgået på møde den 16.3.1995 om nedlæggelse
af del af Nøddevej og etablering af ny adgangsvej fra
Ahornvej til Roskildevej.

-

S
1.
Teknisk forvaltning anbefaler i skrivelse af 28.3.1995
til Frederiksborg Amt, at der meddeles landzonetilladelse til bibeholdelse af to lysmaster på ejendommen
Slagslundevej 7 på vilkår, at lyset ikke er til gene for
trafikken eller de omboende.
m.
Skrivelse af 6.3.1995 til ejerne af de involverede ejen
domme omkring Hørup Vandværk om udbygning af
vandværket.
n.
Kursus på Den Kommunale Højskole fra 2. - 4. maj
1995 omkring Teknik- og miljøområdet - aktuelle poli
tikområder.
o.
Tidligere boldbane v/Kingovej-Jernbanevej.
Orientering
om
udvalgets
stillingtagen
opfyldning/regulering ligger i sagen.

til
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P06.15P27
hakl
Landbruget truer med at opsige de indgåede aftaler om
levering af slam til landbrugsjord, såfremt der ikke inden
sommer bliver lavet nye regler om slamkvalitet opbeva
ring m.m.
Der er påbegyndt vurdering af opbygning a f et slamla
ger, og det slam vi producere er også af en fin kvalitet,
så hvis de nye regler kommer inden sommerferien, er
der sandsynligvis ikke de store problemer. Men såfremt
at vores kontrakter bliver suspenderet, er vi igang med
at finde alternative aftagere. Løsningerne vil blive dyrere
og vil sandsynligvis give renseanlægget ekstraordinære
store udgifter. HC Svendsen, som er vores entreprenør
på slamområdet, påtænker enten selv at etablere en
kapitel 5 godkendt oplagringsplads eller køre slammet til
kompostering på Falster.
Der vil fra kommunens side, såfremt vi ikke kan se en
løsning tættere pa sommer, blive forsøgt at leje en
møddingsplads og fa den kapitel 5 godkendt, således at
vi kan købe noget tid.

Nr. 571 Dafolo g 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

ft*
06.01 GOO
hakl
Der er fremsendt informationsmateriale om den nød
vendige vedligeholdelse a f kloaksystemerne og rensean
læg fra Miljø- og energiministeriet. Der findes i Teknisk
forvaltning yderligere eksemplarer af hæftet samt en vi
deo på ca. 15 min. om kloaksystemer. Videoen udlånes
gerne til interesserede
r.
06.03.00GO2
hakl
Der er ved prøvetagning ved Uvelse renseanlæg konsta
teret overskridelser a f udledningstilladelsen den
26.01.95 og 21,02.95. Redegørelse for overskridelserne
og anmodning om ændring af udledningstilladelsen
fremsendt.
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S.

06.02.00.
hakl
Da den igangværende kontrakt om vedligeholdelse af
kommunens vandløb udløber 1. april 1995, er vedlige
holdelsen udbudt for en 5 årig periode. I beskrivelsen
af arbejdsopgaven er kravene om miljørigtig
vedligeholdelse indarbejdet. Arbejdet er afholdt som
indbudt licitation. Der var tre bydere, hvoraf to har
afgivet bud.
Boye Rasmussen,
Skævinge vandt
licitationen med laveste bud. Han har i forvejen
vedligeholdt åerne og har et godt samarbejde med
formand for vejvæsnet Egon Madsen.
t.
Debatoplæg "Det åbne land".
Debatoplægget er udsendt til høring i kommunerne.
/. Et eksemplar af debatoplægget og skrivelse fra Frede
riksborg Amt vedlægges.
u.
Miljøministeriets afgørelse af 30.3.1995 på Slangerup
Kommunes klage vedrørende udledningstilladelse for
Slangerup renseanlæg meddelt af Frederiksborg
Amtskommune.

40. Økonomirapportering pr. 16.03.1995.
00.010.02
lean

a. Regnskabsrapport drifts- og forsyningsvirk
som heder 1995.
Budget: udgift
indtægt

kr. 15.841.260
kr. 12.393.740-

Forbrug: udgift
indtægt

kr. 2.855.639
kr. 12.063.487-

Overførsler fra 1994 fremgår ikke af regnskabsrappor
terne før næste gang.
Indstilles taget til efterretning.
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b. Regnskabsrapport investeringer 1995.
00 Byudvikling, bolig og miljø.
Rådighedsbeløb

kr. 5.179.200
kr. 1.127.690-

Forbrug

kr.
kr.

254.131
0

02 Vejvæsen.
Rådighedsbeløb

kr. 2.420.810
kr. 260.000-

Forbrug

kr.
kr.

215.685
24.000-

Overførsler fra 1994 til 1995, vedtaget i Byrådet den
22.3.1995, vil først fremgå af rapporten til april.
Indstilles taget til efterretning.
./. Kopi af regnskabsrapport pr. 15.3.1995 vedlægges.

41. Køb af areal bag Morelvang.
13.06.02.G02 F6862
dsh
fremsen
der skrivelse af 15.2.1995, hvori de fremsætter ønske
om at erhverve en del af kommunens areal bag Morel
vang, ialt ca. 155 m2.
Arealet er omfattet af lokalplan nr. 18, der har udlagt
arealet til grønt område. Frasalg af arealet til beboelse
kræver derfor dispensation fra lokalplanen.
Vurderingsprisen for det pågældende areal er sat til 0,kr./m2 og Kongensgade 72 er vurderet til 130,-/pr. m2.

-
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Forvaltningen har fremsendt skrivelse af 15.3.1995.
Hvis man vælger at sælge arealet, er der lagt op til en
salgspris på 130,- kr./mI2, samt at køber afholder samtli
ge udgifter herved. Dertil kommer, at udgiften til arealet
reelt vil
overstige
vurderingen.
Udgiften
til
landinspektør kommer ud over selve vurderingsprisen.
Det indstilles,
- at meddele dispensation i henhold til Planlovens § 19
stk. 1, idet principperne i lokalplanen ikke berøres.
- at naboer samt at de to beboerforeninger i Morelvang
orienteres herom.
Såfremt ovenstående tiltrædes indstilles endvidere:
- at indstille til Økonomiudvalget at frasælge arealet,
svarende til en pris på 130,- kr./m2, og at køber afholder
landinspektørudgifter m.v.

42. Buresøudvalget - regnskab 1994 og bud
getforslag for 1996 - 1999.
00.01A15 F 6861
dsh
Jfr. Buresøudvalgets overenskomst § 13, fremsender
udvalget regnskab for perioden 1.1.94 - 31.7.94, god
kendt på møde den 5.9.94 og for perioden 1.8.94 31.12.94 godkendt, på møde den 6.3.1995 til Byrådets
orientering.
Buresøudvalget har besluttet at indstille til de respektive
byråd, at brugerbetalingen ændres med ikrafttræden fra
1996 til 120.000,- kr., fordelt med kr. 30.000,- fra hver
kommune, samt at beløbet indeksreguleres.

08 42 28 22 - Eftertryk kun etter aftale <0 0188

Brugerbetalingen har de sidste 10 år været kr. 100.000,kr./år fordelt, med kr. 25.000,- fra hver kommune.
I henhold til Buresøudvalgets §10, skal der forud for
hvert år udarbejdes et drifts- og anlægsbudget for det
kommende år, ligesom der udarbejdes 3-årige arbejdsbudgetter. Budgetforslag 1996-1999 er fremsendt til
godkendelse.
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Det indstilles at anbefale overfor Byrådet at godkende
vedlagte budgetforslag for 1995 med en positiv tilken
degivelse overfor budgetforslag 1996 - 1999, samt at
der tages højde for stigningen i brugerbetalingen til kr.
30.000,- i fremtidig budgetlægning.

43. Miljøplan - Tillæg 1995
09.00.00P22 F6864
tojo
Kommunens beretning om arbejdet på miljøområdet i
1994 og tilkendegivelse om det fremtidige arbejde.
/. Med dagsordenen er der udsendt et forslag til mil
jøplantillæg 1995. Tillægget redegør for det udførte ar
bejde i 1994 og for ressourceforbruget. Tillige redegø
res der for forslagene til aktiviteter i de kommende år på
baggrund af udviklingstendenserne på de enkelte områ
der.
Der er for de enkelte områder angivet forslag til aktivi
teter frem til 2006. Der er også angivet de økonomiske
konsekvenser af disse forslag. De enkelte forslag er ikke
bindende, men medtages ved budgetforhandlingerne an
gående 1996. Udvalget kan efter behov og ønske fore
tage en prioritering af forslagene eller vælge at tage de
enkelte forslag op i forbindelse med budgetforhandlin
gerne.
Bilagt sagen findes et udfyldt oplysningsskema til Mil
jøstyrelsen om kommunens indsats på udvalgte områder
i årsværk.
Under forudsætning a f udvalgets godkendelse vil plantil
lægget samt oplysningsskemaet blive fremsendt til Mil
jøstyrelsen. Herudover vil det i den lokale presse blive
annonceret, at beretningen og oplysningsskemaet er til
gængeligt for alle interesserede.
Det indstilles at plantillægget for 1995 og oplysnings
skemaet om miljøarbejdet i 1994 godkendes. Fremsen
des efterfølgende til orientering og efterretning for
Økonomiudvalg og Byråd.
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44. REGULATIV FOR HUSHOLDNINGS
AFFALD.
07.01.00P24 F6865
tojo
I regi af det fælleskommunale affaldsselskab AF AV er
der blevet udarbejdet et forslag til et ensartet regulativ
for husholdningsaffald gældende for alle kommuner i
AFAV-samarbejdet.
./. Forslaget vedlægges dagsordenen.
Regulativet er det dokument, som beskriver forholdet
mellem brugerne og kommunen. Regulativet er udarbej
det med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.
Regulativet omfatter alle de affaldstyper der fremkom
mer fra en husholdning - det er:
Miljøfarligt affald (olie- og kemikalieaffald)
Sygehusaffald
Genanvendelige materialer
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald
Storskrald
Haveaffald
For de enkelte affaldstyper udarbejdes en vejledning,
som beskriver de ordninger, der findes i kommunen.
Regulativets gyldighedsområder er alle husholdninger
samt alle institutioner og erhvervsvirksomheder med
dagrenovationslignende affald.
De væsentligste ændringer i forhold til de hidtidige reg
ler sker på dagrenovationsområdet. Byrådet vedtog i sit
møde den 24. august 1994 en udbygning af spandesystemet til at gælde alle boliger i kommunen. Regulativet
for husholdningsaffald beskriver de regler som husstan
dene skal følge for at indsamlingsordningen kan fungere.
De vigtigste ændringer i forhold til de nuværende regler
er følgende:
•
Alle boliger far pligt til at være tilmeldt
dagrenovationen.
•
Afhentningspladsen for spandene må maksimalt
være 5 meter fra skel til vej.
•
Opsamlingsenhederne skal anbringes i
terrænniveau på et fast og jævnt underlag
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•

Der må ikke være trin på strækningen fra skel til
vej og til afhentningspladsen

Disse bestemmelser følges op af en række andre regler
om adgang og benyttelse, som er nødvendiggjort af hen
synet til skraldemandens arbejdsforhold og Arbejdstilsy
nets regler. Således bliver regulativets bestemmelser og
så lagt til grund for det udbudsmateriale for renovati
onskørsel som udarbejdes til brug for EU-udbuddet af
opgaven. Det bemærkes, at udbudsmaterialet for reno
vationskørslen først kan færdiggøres hvis dette regulativ
vedtages.
Det indstilles at regulativet fremsendes til Byrådet med
anbefaling om godkendelse af regulativet til ikrafttræden
pr 1. september 1995.

45. Vandløbsregulativer
06.02.00.P24
hakl
Der er udarbejdet forslag til nye regulativer for følgende
vandløb:
Bedemandsmosevandløbet, Bomoserenden, Buresørenden, Højagerløbet, Hørup Ruder, Jørlunde Å, Kvinderuprenden m. sidetilløb, Lindholmrenden, Mølletoftegårdsløbet, Sirkelsengvandløbet m. tilløb, Skindkjolsrenden og Sundbylillerenden. Alle regulativer forefindes
på Teknisk forvaltning.
Der er i de nye regulativer taget højde for den lovbe
stemte 2 meter bræmme ved vandløbet og for den mere
miljøvenlige vedligeholdelse af vandløbene.
Regulativerne har være fremlagt offentligt i 4 uger og
Frederiksborg Amt, Danmarks Naturfredningsforening
og Dansk Sportsfiskerforbund er blevet informeret om
regulativerne.
Der er gjort indsigelser af:
Danmarks Naturfredningsforening
Bred ej er

5. april 1995
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Danmarks Naturfredningsforening gør indsigelse mod,
at der for visse vandløb ikke er medtaget en hensigtser
klæring for blotlæggelse af vandløbene. Desuden ønskes
det oplyst, om de regulative forhold omkring Fladvands
løbet og Skelgrøften. Teknisk forvaltning undersøger
p.t., hvorfor der ikke er udarbejdet nye regulativer for
disse vandløb.
For vandløbene gælder det, at de forventes at kunne le
ve op til den fastsatte målsætning alene ved miljøvenlig
vedligeholdelse, hvorfor penge, afsat til vandløbsrestau
rering vil, kunne bruges med større effekt andre steder.
Bredejer
gelse mod regulativet for Jørlunde Å.

gør indsi

Indsigelserne går på, at det nye regulativ betyder en
forringelser af vandføringsevnen i forhold til det eksiste
rende regulativ. Der er angivet en række forbedrings
forslag i forhold til det udarbejde regulativ, som især går
på en øget oprensning af åen.
De foreslåede tiltag indgår i det store hele i det frem
lagte regulativ, hvorfor der ikke er grund til at ændre
det. En undtagelse er kravet om bredere strømrender,
hvor der i forhold til det oprindelige regulativ er sket en
indsnævring af løbet. Begrundelsen for de nye strøm
render er, op til.
Det skal dog i forhold til især strømrenderne nævnes at
der selvfølgelig skal ske en løbende vurdering af forhol
dene i åen, således at unødvendige gener for bredejere
undgåes. Derfor vil
blive opfordret til at
deltage i tilsynet af Jørlunde Å i efteråret 1995.
./ Yderligere oplysninger om sagsbehandlingen kan findes
i elektronisk bilag
Det indstilles, at de fremlagte regulativer vedtages
uden rettelser.

46. Virksomhedsplan for kloakvæsenet.
06.00.00P 15 F6869
femo
Forslag til virksomhedsplan for kloakvæsenet er indlagt
som elektronisk bilag.
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Indstilles tiltrådt som arbejdsgrundlag for kloakvæse
net.

47. Virksomhedsplan for vejvæsenet.
05.00.00P15 F6870
egma
Forslag til virksomhedsplan for vejvæsenet er indlagt
som elektronisk bilag.

Indstilles tiltrådt som arbejdsgrundlag for vej- og gart
nerafdelingen.

48. Kongensgade SYD - projekt/tidsplan.
05.01.08.
lean
Projektet for renovering af den sydlige ende af Kon
gensgade forventes udsendt i indbudt licitation ca.
1.april 1995. 5 firmaer er indbudt til at afgive tilbud.
Arbejdet skal gennemføres i etaper inden for tidsrummet
l.maj - 1.oktober 1995. Som følge af uforudsete ting
ved lægning af kloak, vandledning og kabler, kan der
være risiko for forlængelse af anlægsperioden herud
over.
Trafikken bliver i det meste af anlægsperioden lagt over
på Nybrovej-Kingovej-Jernbanevej. Der vil blive opsat
skilt om gennemkørsel forbudt i Kongensgade i
anlægsperioden, men med mulighed for, at beboere,
handlende, og forretningsdrivende skal kunne komme til
og fra deres ejendomme - om nødvendigt ved brug af
trafiklys.
Forslag til orientering af beboere og forretningsdrivende
og orientering i Uge Nyt vil foreligge til mødet.
I opstartfasen vil samtlige beboere blive kontaktet, og
der vil blive truffet aftaler om tilslutningsarbejder ind på
den enkelte ejendom.

&
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Belysningsmæssigt er der ved at blive indhentet tilbud
fra NESA. Der indhentes tilbud på to vejbelysningsar
maturer: Et armatur, svarende til den nye belysning ved
rundkørslen og videre ud ad Kongensgade og " Køben
havnerlampen" en meget anvendt parklampe i bykerner.

Indstilling: Forelægges til gennemgang og drøftelse
uden indstilling.

49. Eventuelt
(

s

Mødet slut kl.:
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