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Herved indkaldes til made i trafikudvalget,
onsdag den 5. marts 1986, kl.14,00,
på teknisk forvaltning, SI angerupgård, med
efterfølgende møde i udvalget for teknik og
mi 1.jø.
Fraværende:
Meldt afbud:
Under behandling af trafikudvalgssagerne var
følgende til stede fra politiet:
H.0.Petersen
Olav Nielsen
ft.

TRAFIKUHELD PÅ KOMMUNEVEJE.
Der fremlægges registreringer af færdselsuheld,
som er indtruffet siden sidste
trafikudvalgsmøde.
Der er udarbejdet oversigtskort over
trafikuheldene.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at registreringerne tages til
efterretning, idet ingen af uheldene giver
anledning til vejtekniske foranstaltninger.
05.00P01 F 4073
B.
STIANLÆG.
Forældre på Jørlunde Overdrev anmoder om at
Slagslundevej stianlæg forbedres med et
stianlæg i modsat side af vejen fra Jørlunde
Overdrev til busholdeplads ved Rappendamsvej,
samt at der opsættes cykelstativer ved
busholdeplads, og at der etableres fuldt stop i
krydset GI. Københavnsvej - Slagslundevej.
Sagsbehand1ing:
Det anbefales, at der anlægges en supplerende
sti langs Slagslundevejs nordside, og at
muligheden for at etablere holdeplads på
Rappendamsvej for skolebussen undersøges.
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Der kan ikke etableres fuldt stop i krydset GI.
Københavnsvej /Slagslundevej, men det foreslås,
at der males store advarselstrekanter på
Møl lebakken.
05.04601 F 4003
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C.
AFHOLDELSE AF MOTORLØB.
Sports Motor Klubben Gladsaxe og Politiets
Idrætsforening Motorsport afholder
danmarksmesterskab i rally i dagene 5. 6.april 1986. I den forbindelse anmoder
klubberne om tilladelse ti at afvikle en
hast ighedsprøve på Sundby 1i 1leve.j mellem
Jørlunde og Sundbylille den 5.april 1986 i
tidsrummet 14.45 - 18.00.
Klubberne vil indhente Riyspolitichefens
godkendelse af arrangementet, ligesom accept er
indhentet fra berørte lodsejere omkring
Sundby1i1levej. Afspærring vil blive foretaget
ved klubbernes foranstaltning.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der gives tilladelse til
arrangementet på vilkår, at bestemmelserne i
justitsministeriets cirkulæreksrivelse af £6.
juni 1985 overholdes, herunder at dor indhentes
samtykke fra samtlige berørte beboere.
05.00G01 F 4070
D.
PARKERINGSANLÆG.
Udvalget for teknik og miljø har besluttet at
anlægge en parkeringslomme ud for ejendommen
Kongensgade 34.
Sa gsbehand 1in g :
Politiet har ingen bemærkninger til projektet.
05.05.01GOi F 3996
E.
KLASSIFICERING AF VEJE.
Efter at omfartsvejen omkring Slangerup nu er
taget i brug ønskes den tidligere vedtayne
klassificering af skolevejene taget op til
revision.Der er foretaget trafiktæl1inger på
indfaldsvejene til Slangerup by.
Sagsbehandling:
Teknisk forvaltning har udfyldt vej bedømmel
sesskemaer til brug for politiet ved
klassificering af skoleveje. Det drejer sig i
det væsentlige om de tidligere amtsveje.
Endvidere har Dansk Cyklist Forbund anmodet om
at Lystrupvej gennem Lystrup by klassificeres
som trafikfarlig for alle børn.
05.00P07 F 19S0
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F.
M.P.JENSENSVEJ.
Kulturelt udavl g har besluttet, at
M.P.Jensensvej skal benyttes af skolebussen,
indtil der eventuelt er etableret ny vendeplads
ved Bakkebo børnehave.
Trafikudvalget har besluttet, at der skal
udarbejdes forslag til indretning af
M.P.Jensensvej til stil levej. I forslag til
trafiksaneringsplan indgår, at vejen lukkes.
Sagsbehand1inq:
Det indstilles, at udarbejdelse af projekt for
om by gn in g a f M .p. Jensensvej a fvent er bes1utning om vejens fremtidige status efter revision
af kommuneplanen.
05.1360i F 3921
G.
OPHÆVELSE HF ENSRETNING I KANNIKESTRÆDE.
Dansk Cyklist Forbund foreslår, at ensretningen
bibeholdes, til en trafiksaneringsplan for
Slangerup er vedtaget.
Trafikudvalget har tidligere besluttet at
ophæve ensretningen.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at den tidligere beslutning
fastholdes. Ophævelse af ensretningen er et
forsøg, og sagen kan tages op igen efter kom
muneplanens revision og vedtagelse af en tra~
f iksaneri ngsp1an.
05.1S.02G01 F 3964
H.
FÆRDSELSINDSKRÆNKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ.
Politimesteren i Hillerød fremsender brev fra
en beboer på GI.Københavnsvesj, der anmoder om,
at forbuddet mod ridning på den private
fællesvej mellem Slangerup Ås og Jørlunde
Overdrev ophæves. Politiet har ikke hjemmel til
at kræve forbuddet ophævet og oversender sagen
til Slangerup kommunes eventuelle videre
foranst al tni rig.
Sagsbehandling:
Samtlige færdselsberettigede har skrevet under
på, at de ønsker den nuværende
skiltning:"Uvedkommende motorkørsel og ridning
forbudt". Ingen af de færdselsberettigede har
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overfor politiet eller kommunen udtrykt ønske
om ændret skiltning.
05.13.00G01 F 4088
EVENTUELT.

DAGSORDEN til udvalget for teknik og miljø. :
i. ORIENTERING OG EFTERRETNING:
a. Referat af teknikermøde vedrørende
vandsforsyningsplanlægning i Slangerup
kommune.
b. Referater fra byggemøde Slangerup
renseanlæg.
c. Referat af bestyrelsesmøde AFAV I/S
31.1.1986.
d. Landbrugsministeriet fremsender
strateg ioplæg "En Miljøvenlig
landbrugsprodukt ion".
e. SpiIdevandsanalyser:
Slangerup renseanlæg 8.i.86: BIS og rest-N
ikke overholdt.
Uvelse renseanlæg 15.1.1986: Ilt, BI5,
rest~N ikke overholdt.
f. Miljøministeriets bekendtgørelse om
anvendelse af blyhagl rn.v. ved jagt i visse
områder samt ved flugtskydning.
g. Møde i Buresøudvalget 10.februar 1986,samt
dagsorden til møde 10.marts i986.
h. Hovedstadsrådet fremsender
planlægningsdokument PD 406 vedrørende
Rås tof ind v ind in gs p1an 1985.
i.

repræsentantskabsmøde HNG d.28.£.1986.

j. Enviroplan A/S , som udfører vandforsyningsplanlægning for Slangerup kommune, er
overtaget af firmaet I.Kruger A/S.
k. MLK fremsender bassinvandsanalyser:
Slangerup svømmebad: Intet at bemærke
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Metalskolen:

Intet at bemærke

1. MLK fremsender drikkevandsanalyser:
Hørup vandværk:

Intet at bemærke
(stadig for højt
nitrat indhold).
Kvinderup vandværk:
Intet at bemærke
Sundbylille vandværk:Intet at bemærke
Jordhøj vandværk:
Intet at bemærke
Jørluride vandværk:
Intet at bemærke
I/S Nybrovejens
vandværk:
Intet at bemærke
Gørløsevej 3:
Intet at bemærke
m. M i 1jøm in ist er iet fremsender:
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om ændring af liste over virksomheder, anlæg
og indretninger, som er omfattet af
rni 1jøbeskyttelseslovens kap. 5.
Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage
rn. v.
Bekendtgørelse om pelsdyrfarme.
n.

o.

MLK fremsender godkendelse af engrossalg
kød til slagtermester Harald Hansen,
Strandstræde 9, Slangerup.
Spildevandsanalyser:
Krav ikke opfyldt for:
Slangerup:
Uvelse:

BIS, Rest-N.
Ilt, BIS, Rest-N. Idet
kravværdien for sidst
nævnte parameter er mere
end i00*/. overskredet
ønskes en redegørelse.

p. Modtagestationen for olie- og
kemikalieaffald afholder orienteringsmøde
d.13.3.1986, kl. 13.30.
q. AFAV afholder bestyrelsesmøde d. 7.marts
1986. kl. 8.00.
I—m
FÆLLESUDVALGET FØR MODTAGESTATIONEN FØR
FREDERIKSBORG AMT.
Fællesudvalget består af 8 politiske
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repreæsentanter fra forskellige kommuner. De
seks kommuner i Frederikssund, Jægerspris,
Skibby, Stenløse, Ølstykke oy Slangerup har
tilsammen i repræsentant. Modtagestationen
anmoder om, at de 6 kommuner finder frem til
hvilken kommune og hvilket byrådsmedlem, der
skal indtræde i udvalget.
Saysbehandliny:
I de £ sidste valgperioder har Slangerup
kommune ved formanden for udvalget for teknik
og miljø siddet i fællesudvalget som
repræsentant for de G kommuner.
Det indstilles, at de 6 kommuner indkaldes til
møde med henblik på valg af repræsentant.
00.0iA06 F 4087
3.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
££ Energibesparende foranstaltninger
01 Fælles formål
03 Anlæg
Ansøgning om bevilling
Tidl. meddelt bevilling
I alt bevilling

kr.
kr.
kr.

Projektet opført i investeringsoversigten
således:
1986
663

1987
408

1988
£04

1989
£04

Sagsbehandling:
Indstilling om frigivelse af anlægsbevilling i
1986 kr. 663.000 indstilles udskudt indtil det
ligger klart om energiministeren undtager
udgifterne ved konvertering til naturgas, fra
lov om ændring af tilskud (£0'/. afgift).
Det på investeringsoversigten optagne beløb kr.
663.000 indstilles i så fald primært anvendt
til omst i11ing til nat urgas.
00.01005 F
4.
REVISION DRIFTSBUDGET 1986.
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Sagsbehand1ing:
Oplæg vil foreligge til mødet.
00.01002

xJm

'REVISION AF INVESTERINGSOVERSIGT.
Sagsbehand 1ing:
oplæg vil foreligge til mødet.
00.01002
G.
FORELØBIG REGNSKAB 1985.
Sagsbehand1ing:
Oplæg vil foreligge til mødet.
00.01008

7.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Slagslundevej, II etape. Stianlæg.
Bevi 11 ing 27.06.i984: 428.000.
00 kr.
"
24.10.1985: 100.000.
00 "
"
27.03.1985: 154.000.
00
"
Bevilling ialt
682.000.
00 kr.
Forbrug 1984:
"
1985:
Forbrug ialt

427.580,48 kr.
254.061,57 kr.
681.642,05 kr.

Mindreforbrug

357,95 kr.

Udgifts ford e 1in g :
Jordentreprenør
Asfa1tentreprenør
Replantning
Land inspektør
Samlede ud g ift er

528.699,20 kr.
139.476,65 "
6.500,00 "
6.966,20 "
681.642,05 kr.

Arbejdets omfang:
Arbejdet har omfattet anlæg af en 3 m bred,
asfalteret, dobbeltrettet cykel- og gangsti
langs Slagslundevej mellem Rappendamsvej og
kommunegrænsen til Stenløse.
00.01008 F 4079
8.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Lystrupgård, matr. nr. 8a, Uvelse.
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Hovedkloak.

Bev i 11 irig £0. OG. i985:
"
23.10.1985:
Bevilling ialt

135.000.
155.000.
290.000.

Forbrug ialt

290.000,00 kr.

00 kr.
00
"
00 kr.

Ar'be .jdets om fan g :
Arbejdet har omfattet fremføring af
hoved ledninger for regn- og spildevand til
matr. nr. 8a, Uvelse, i forbindelse med
opførelse af 40 andelsboliger.
Bevillingen er brugt til dækning af
ent reprenørudg ift er.
00.01008 F 4082
9.
REGNSKAB FØR ANLÆGSBEVILLING.
Sti fra Hauge Møllevej til speedwaybanen.
E-ievilling 28.3.1984:

107.000, 00 kr.

Forbrug 1984:
"
1985:
Forbrug ialt

33.831,06 kr.
33.426, 25 M
67.257,31 kr.

Mindreforbrug

39.742, 69 kr.

Udgiftsfordeling:
Materialer
Landinspektør
Diverse omkostninger
Samlede udgifter

34.556, 46 kr.
27.596, 40 II
5. 104,45 II
67.257,31 kr.

Arbejdets om fang:
Arbejdet har omfattet etablering af offentlig
sti fra Hauge Møllevej til amtets sti langs
omfartsvejen og anlæg af grusbefæstet sti fra
amtets sti til speedwaybanen.
Arbejdet er udført af kommunens vejafdeling,
hvorved udgiften til arbejdskraft og maskiner
er afholdt over driftsbudgettet. Som følge
heraf er bevillingen ikke udnyttet fuldt ud.
00.01008 F 4081

10

.

REGNSKAB FØR ANLÆGSBEVILLING.
Offentlige gang- og cykelstier.
Bevi 11 ing 28.3.1984:
"
27.3.1905:
Bevilling ialt
Regnskab aflagt
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£3.10.1985
Rest bevilling

60.000,00 kr.
431.000,00 kr.

Forbrug 1984:
"
1985:
Forbrug ialt

68.6£8,7£ kr.
15.351,87 kr.
83.980,59 kr.

Mindreforbrug

347.019,41 kr.

Ud g ift s for de 1in g.
Materialer (grus)
Skilte og bomme
Landinspektør
Area1erst atn ing
Samlede udgifter

41.154,11 kr.
£4.996,58 n
15.030,40 n
£.799,50 n
83.900, 59 kr.

Arbejdets omfang.
Arbejdet har omfattet anlæg af en grusbefæstet
sti mellom GI. Københavnsvej og Ny Øve.j samt en
grusbefæstet sti mol lem Tornebakke og
Kvinderupvej.
Bevillingen skulle også dække befæstelse af sti
fra Roskildevej til Hauge Møllevej m.m. og
befæstelse af sti fra Fredensgade til
Banegraven.
Disse arbejder blev omfattet af det anlægsstop,
som byrådet vedtog d.££.5.1985, som følge heraf
er bevillingen ikke udnyttet fuldt ud.
00.01008 F 4004
11.
KLOAK OG PUMPESTATIONER.
I forbindelse med etablering af olieudskiller
oy sandfang på U. 5 (regnvandsudløb i Græse å
ved Københavnsvej) bliver der behov for
placering af udskilleren på naboejendommen
rnatr. nr. 9 cc Slangerup, Københavnsvej 4 a,
ejeren er indforstået hermed.

Sagsbehandling:
Det rådgivende ingeniørfirma gør opmærksom på
afvandingsproblemer i området, der ønskes
drøftet i udvalget.
Det indstilles, at der indgås frivillig aftale
med ejeren af rnatr. nr. 9 cc Slangerup om
placering af udskiller og kloakledninger på
ejendommen.
06.012.07601 F 4090
1 £.
SPILDEVANDSAFLEDNING "JØRLUNDE OMRÅDET".
I den godkendte spildevandsplan kræver
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Hovedstadsrådet inden 1.marts 1986 at få
tilsendt redegørelse, indeholdende beregning
over stof- og vandmængder fra overlabsbygværker
til Jør luride å samt registrering af alle
ud ledninger.
Sagsbehandling:_
Rådgivende ingeniørfirrna Ole Mortensen er
anmodet om at udarbejde en redegørelse til brug
ved indberetning til Hovedstadsrådet.
Redegørelse vil først foreligge til mødet.
Hovedstadsrådet ansøgt om udsættelse til
1.apri 1.
09.OOP15 F 4043
13.
GODKENDELSE I HENHOLD TIL MILJØLOVENS KAP.5.
Hovedstadsrådet meddeler godkendelse til
opstilling af f-gastankanlæg til opvarmning og
afsvidning i Kosakgårdens slagteri, Månevej 7,
samt meddeler at den tidligere kap. 5
godkendelse udvides til at omfatte slagteri for
heste, får og grise udover den tilladte
kvægslagtning.
Sag s behand 1in g :
Det indstilles, at Hovedstadsrådets afgørelse
påklages, idet grundlaget for godkendelsen
rn. h.t. antal slagtninger er forkert, samt at
det ikke findes dokumenteret at slagtning af
grise ikke medfører en forøget forurening i
forhold til kvæg. På grundlag af godkendelsen
vil tilsyn med slagteriet ikke være mulig.
09.01.00G01 F 4092
14.
KONTRAKT MED LANDSJAGTFORENINGEN OM UDLEJNING
AF JORD.
I medfør af bekendtgørelse nr. 653 af
24.12.1985 er der fastsat visse begrænsninger
for anvendelse af blyhagl, bl.a. ved
flugtskydning mod lerduer.
Med Landsjagt foreningen er der indgået aftale
om flugtskydning på speedwaybanens areal, og
kontraktmæssigt er der taget højde for, at
foreningen skal overholde de miljømæssige krav,
der stilles bl.a. for at begrænse risikoen for
blyforurening af grundvandet.
Sagsbehandling:
Landsjagt foreningens flugtskydning på
speedwaybanens areal or omfattet af
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bekendtgørelsen § 4 stk. 1 og 3, hvorefter
flugtskydning med blyhagl er forbudt fra
skydebaner med haglnedslag over Aer, mindre
vandløb og grøfter, der kan vinteroversvømrnes
og arealer der ligger mere end 50 rn fra
boringer eller brønde, hvorfra der indvindes
drikkevand.
For eksisterende skydebaner træder forbuddet i
kraft d. 1.8.1986.
Det indstilles, at der optages kontakt med
landsjagt foreningen angående brug af blyfri
hagl.
09.08601 F 4083
15.
TILSYN MED VANDFORSYNINGSFORHGLD.
I forbindelse med nitrat forurening i
Hørupområdet er der gennemført en undersøgelse
af nitrat indhold på S7 enkeltvandforsynings
anlæg i Hørupområdet, der på 11 ejendomme viser
for højt nitrat indhold.
Sagsbehandling:
Det blev på møde d. £7.£.i986 mellem teknisk
forvaltning, embedslæge og Levnedsmiddel
kontrollen besluttet, at få udtaget nye
vandprøver fra vandforsyningsanlæg med
nitrat indhold på over 50 rng/1. Analyserne vil
også omfatte en bakteriologisk undersøgelse fa
vandet. Resultaterne af prøverne vil danne
grundlag for en vurdering af hvilke
foranstaltninger, der kan træffes på området.
Oplæg herom vil foreligge til næste møde.
13.0£.00K08 F 3950
16.
VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING.
Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 1£.
februar 1986 kommunen påbud om inden udgangen
af 1986 at udarbejde vandforsyningsplan for
Slangerup kommune.
Bgggrunden for påbudriet er kommunens ønske om,
at Sundby1i1levej 1 kan tilsluttes Jørlunde
vandværk.
Sagsbehandling:
På mødet d. 8.i.1986 blev det besluttet at
antage konsu1ent firmaet Envirop1an til at
udarbejde en vandforsyningsplan for Slangerup
kommune. Arbejdet med vandforsyningsplanen er
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godt i gang jf. tidsplan. I følgø tidsplanen
vil en vandforsyninspian ligge klar til
godkendelseprocedure primo oktober 1986. Denne
forventes at tage 3 måneder, hvorefter planen
kan indsendes til Hovedstadsrådets godkendelse.
Hovedstadsrådets tidsfrist kan i følge
tidspianen så1edes overhoIdes.
Det indstilles, at Hovedstadsrådets påbud tages
til e ft erretni n g.
13.02.OOP17 F AO91
17.
FÆLLESANTENNEANLÆG, UDBYGNING.
Udvalget besluttede på sit møde den 5.2.1986 at
udbygge fællesantenneanlæggene til modtagning
af lokal-TV, såfremt 80'/. af abonnenterne ønsker
det. Udvalget ønskede skriftligt tilsagn fra
hver enkelt.
Grundejerforeningen Kongshøjparken henviser til
foreningens vedtægter, og til at general
forsamlingen har vedtaget en udbygning af
fællesantenneanlægget. Foreningen mener ikke,
at det er nødvendigt at indhente skriftlige
tilsagn fra medlemmerne, da general forsaml ingen
lovligt har truffet beslutning på samtlige 120
husstandes vegne.
Grundejerforeningen ønsker at vide, om udvalget
fastholder sit krav om skriftligt tilsagn fra
hver enkelt husstand.
13.1OP16 F 3709
18.
EKSPROPRIATION FOR NATURGAS.
Der afholdes åstedsforretning torsdag d.
20.marts 1986, kl. 10.00, i anledning af
ekspropriation i forbindelse med gasledningens
krydsning af Kollerød å.
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Sagsbehandling:
Det indstilles, at udvalgets formand samt
eventuelt andre af udvalgets medlemmer deltager
i åstedsforretningen på byrådets vegne.
13.11.0360A F 4089
19.
BEVILLING HYREVOGNSKØRSEL.
Knud Romanowski søger om bevilling til
hyrevognskørsel. En eksisterende bevilling til
speciel hyrevognskørsel opsiges samtidig.
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__ 5. mart is 1986
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Formandens
initialer:

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

EF

Sagsbehand 1 ing:
Udvalget vedtogt på møde 5.£.1986 at opslå to
led ige hyrevognsbevi11 Inger. Ansøgningsfristen
udløber 3. marts 1986.
££.11601 F 40£6
£0 .

MODTAGESTATIONEN FOR OLIE/KEMIKALIEAFFALD.
Etablering af depot for olieforurenet jord i
Helsinge kommune.

r

£> t £ C f -Y*

Sagsbehandling.:
Byrådet vedtog d. 22.6.1983, at der etableredes
et depot for olieforurenet jord i Helsinge på
vilkår, at udgiften blev afholdt indenfor Slange
rup kommunes tilgodehavende i fællesskabet.
På møde i bestyrelsen for
25.novmeber 1985 blev det
konstateret overskridelse
kommunerne efter parter i

modtagestationen
besluttet, at en
skulle fordeles på
anlægget.

Hillerød kommune har opgjort anlægsudgiften til
kr. 800.839 og at der mangler financieringsdækning for 244.512 kr., hvoraf Slangerup kommunes
andel udgør kr. 7.888.
Udgiften indstilles afholdt over konto 064001250
(4-9)"Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald",
men der gøres opmærksom på at kontoen formentlig
ikke kan holde i 1986, og at der senere vil
blive fremsendt ansøgning oæm tillægsbevilling
til denne kontor.

21.
MEDDELELSER TIL PRESSEN

22.
OPSTILLING AF PØLSEVOGN.
Kongensgade 29, klager over opstil
ling af pølsevogn på torvet, Kongensgade 27.
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23.
EVENTUELT.
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Mødet hævet kl.:
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