SLANGERUP

KOMMUNE

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Hermed indkaldes tii møde i udvalget for
teknik og miljø, onsdag d. 5.11.1986 kl.
15.00, på teknisk forvaltning,
SIangerupgård.

Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN.

SUNDBYLILLEVEJ 1.
Mode kl. 15.15 med
Sagsbehandling:
Der vedlægges kopi af skrivelse til
og hans svar herpå.
Miljøstyrelsen meddeler i skrivelse af
8.oktober at spørgsmål om fristen for
udblæsning af vandboring, Sundbylillevej
1, er udskudt indtil miljøstyrelsen har
truffet afgørelse i sagen.
09.00G01 F 4407 LA

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING,
a.
Færdselsuheldsregistrering.
Slagslundevej v/indkørslen til
Metalskolen d. 4.9.86.
Krydset M.P.Jensensvej - Byvangen,
d. 21.8.86.
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Strandstræde - Hauge Møllevej
8, 9. 86.
Jorlunde Bygade d, 15.9.86.
b.
Hovedstaderådet fremsender dokument om
fastlæggelse af betjeningsoplande for
eksisterende lossepladser i hoved
et adsregionen.
c.
Miljøstyrelsen stadsfæster kommunens
afgørelse om at Frederiksborg Ultraflyveklub skal ophøre med aktiviteter
Sundbylillevej - Hagerupvej.
d.
HNG fremsender kopi af skrivelse fra
Energiministeriet om fællesaftale og om
kommunens indskud.
e.
fremsender skrivelse
klager over kommunen.

med

f.
Levnedsmiddelundersøgelser:
Slagter
d. 3.10.86:
Høje kimtal i tunge og rullepølse.
Brugsen, d. 3.10.86:
Mange fækale streptokokker og højt kimtal
i flæskerullepølse.
Forhøjet kimtal i hakket oksekød.
Bagergården, d. 8.10.86:
Høje kimtal i medaljer og napoleonskage.
Prima: Forhøjet kimtal i
hønsesalat.Konserveringsstof påvist i
winersalat - ikke deklararet, forhøjet
kimtal i hakket oksekød og røget
rullepølse, lidt forhøjet kimtal i
flødeskum 24.10.1986.
Hjørnekiosken: Resultaterne tilfreds™
stillende 20.10.1986.
Slangerup brugs: Resultaterne tilfreds
stillende 20.10.1986.
Slangerup Diner Transportable: Kimtal og
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antallet af fækale streptokokker bør være
lavere i oksebryst og i flæskesteg.

g*
Drikkevandsanalyser:
Hørup vandværk: Resultaterne
tilfredsstillende, d. 1.10.86.
Uvelse-Lystrup vandværk: Resultaterne
tilfredsstillende 15.10.1986.
Nybrovejens vandværk: Resultaterne
tilfredsstillende 20.10.1986.
Tvinnemoaegård: Resultaterne
tilfredsstillende 15.10.1986.

h.
Levnedsmiddelkontrollen meddeler
godkendelse af Prima.
i.
SID rejser indsigelse imod kildesortering
af husholdningsaffald, idet man finder at
14 dages tømning af vådaffald er
hygiejnisk uforsvarlig.
j.
Hovedstadsrådet fremsender pjece om plan
for råstof.
k.
Hovedstadsrådet fremsender kopi af
skrivelse til Energistyrelsen om den
regionale varmeplan.
1.
Engvej 24, fremsender
"roser" til kommunen.
m.
Spildevandsanalyser:
Slangerup RSA: BI5, ToT-N og NH3N for
højt. 17.9.86.
Slangerup RSA: Tot-N overskredet.
19.9. 86.
Slangerup renseanlæg: Ilt, BI 5, NH3-N er
overskredet med en faktor 12, tot-N ikke
overholdt. 2.10.1986.
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Sundbylille RSA: Tot-N overskredet.
24.9.86
Sundbylille renseanlæg: BIS, tot-N ikke
overholdt 10.9.1986.
Hørup renseanlæg: Tot.-N ikke overholdt
10.9.1986.

Uvelse renseanlæg*. Ilt ikke overholdt
24.9.1986.
Uvelse RSA: Ingen bemærkninger 26.9.86.
Amtet rykker for redegørelse vedrørende
Uvelse og Slangerup renseanlæg.
n.
Hovedstadsrådet meddeler, at de ikke har
bemærkninger til hegning omkring
Lystrupgårds jorder.
o.
Referat bestyrelsesmøde på AFAV
17.oktober 1986.
P*
Repræsentantskabsmøde HNG d. 14.11.1986.
q.
Referat formandsmøde d. 29.9.86. og
27.10.1986.
r.
Miljøstyrelsen fremsender skrivelse
vedrørende klage over gener fra hønsehold
på ejendommen Birkemosevej 1, og meddeler
at tidligere afgørelser står ved magt.
s.
Levnedsmiddelstyrelsen fremsender
laboratorieplanen.
t.
Levnedsmiddelkontrollen fremsender
analyseresultater af vandprøver udtaget
den 26.september 1986 i svinestalden på
ejendommen Højskolevej 1, Slangerup:
Noget højt kimtal ved 37 °C, men ikke så
det skulle være årsag til dødelighed
blandt svinene.
Højt jernindhold,
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forteat brug af clordesinfektion af
vandet.
u.
Ministeriet for offentlige arbejder
fremsender ny bekendtgørelse om
fællesantenneanlæg m.v.
v.
Tilsyn med vandforsyningsboringer.
I forbindelse med vandforsyningsplanen er
der foretaget undersøgelser af nitratindholdet på ejendommen omkring Slangerup
As og Jørlunde Overdrev.
x.
HNG har påklaget afgørelse om dispensa
tion fra tilslutningspligt til naturgas i
forbindelse med opførelse af ny helårs
beboelse, Månevej 6, som overholder
bestemmelserne for lavenergihuse.

yMiljøstyrelsen stadfæster kommunens
afgørelse om opgravning af 20 år gammel
olietank
z.
Miljøministeriets bekendtgørelser:
Gm grænseværdier for udledning af
hexaklorcyklohexan.
Om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse af særligt forurenende
virksomheder m,v..
Om begrænsning i anvendelse af blyhagl i
blyhaglspatroner.
æ.
Betænkning fra miljøstyrelsen nr. 1
"Betalingsvedtægter".
ø.
Orientering fra Miljøstyrelsen:
Nr. 4 nMiljøkreditrådets årsberetning
1985".
Nr. 5 "Genanvendelsesrådets årsberetning
1985."
Nr. 7 "Mikrobiologiske vand- og
miijoanalyser 1985."
å.
Recipientkvalitetsplan for Roskilde fjord
og opland ligger til godkendelse hos mil
jøministeren for stillingtagen til indsi
gelser.
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aa.
Gebyrer for £ ællesantenneanlæg.
I medfør af bekendtgørelse om fællesan
tenneanlæg af 22.9.19QB skal der fremover
betales en brugstilladelsesafgift på kr.
5 pr.tilsluttet ahonnent årligt.
ab.
Indbydelse til konference om den
kollektive trafik i hovedstadsregionen
18.11.1986.
ac.
MILJØTILSYN
Bekendtgørelse om asbest af 24.9.1986 om
tilsyn og kontrol.
ad.
Retssag
mod
Slangerup kommune.
Tirsdag den 20. og onsdag den 21.1.1987
afholdes domsforhandling.
ae.
Miljøgodkendelse af Øvejens Bodega i
forbindelse med ejerskifte.
af.
Jørgen Andersen, Ballerup bybusser
meddeler, at han i henhold til lov om den
kollektive trafik i Hovedstadsområdet,
ikke må etablere ruten Slangerup-Bal
lerup.
ag.
Miljøstyrelsen fremsender i
Miljøministeriets bekendtgørelse om æn
dring af bekendtgørelse om ændring af
liste over virksomheder, anlæg og indret
ninger, som er omfattet af miljøbeskyt
telseslovens kap. 5.
Lovinformation nr. 2 1986: Dyrehold og
husdyrgødning.
Redegørelse nr. 1 1986: Anvendelse af
overskudshalm.
ah.
Godkendelse af nyt engroslager Industri
vej 12, Slangerup.
al.
Tilsyn med svømmebade*.
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Slangerup svømmehal: Noget højt kimtal i
undervisningsbassinet 21.10.1986.
Metalskolen: Intet at bemærke 21.10.1986.
ajPolitimesteren meddeler, at
har accepteret en bøde på kr.
500 for overtrædelse af miljøloven.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
Frigivelse af anlægsbevilling.
Kloakforsyning Bakkebo matr. nr. 7 p, 7 q
Slangerup.
Projektering kr. 150.000 + moms.

/S ~0 *

-

Sagsbehandling:
Forvaltningen har ikke på nuværende
tidspunkt ressourcer til at udfore
projektering. Der anmodes om bevilling
til at antage bistand fra rådgivende
ingeniørfirma.
Anlægsudgiften er ikke optaget på
budgettet 1987, men modsvares af at
udstykningen vil blive pålignet
kloaktilslutningsbidrag.
Driftsbudget 1986
Der indstilles enkelte omplaceringer
godkendt, jf. bilag.

-

Investeringsoversigt 1986.
Byggemodning Lystrupgård opskrevet med
ca. kr. 273.000, bl.a. på grund af
kloakbidrag for de sidste 10
andelsboliger.
Salgsindtægt Lystrupgård er ikke
korrigeret for byrådsbeslutning om salg
af jorden for 4.410.000 kr. + 2 boliger
for 840.000 kr., jf. bilag.
00.01002 F 4170 LA

3.
NAVNGIVNING AF VEJE.
Landinspektør Percival Nielsen anmoder om
at få navngivet vejene i Bakkebo
udstykningen, matr. nr. 7 p og 7 g
Slangerup.
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Sagsbehandling:
Historisk forening er blevet anmodet om
forslag til vejnavne og har lovet at
fremsende forslag inden udvalgsmodet.
05.01.01G01 F 4394 JH

4.
PRIVATE FÆLLESVEJE.
Et rådgivende ingeniørfirma fremsender
vejprojekt for 1.etape af bebyggelsen
"Bakkebo".
Sagsbehandling:
Indstilling vil foreligge til modet.
05.02.00G01 F 4427 JH

5.
OPSÆTNING AF VEJNAVNESKILT.
Grundejerforeningen Ådalen beder om, at
der på Øvej ved Sejrovej opsættes
henvisningsskilte til Bogovej og Lyovej.
Sagsbehandling:
Grundejerforeningen Ådalen rejser ind
sigelse imod kommunens vilkår for
opsætning af vejskilt.
05.13.03G01 F 4367 JH
/<f
6.
FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER.
Jordhoj Bakkes grundejerforening anmoder
om at få etableret hastighedsdæmpende
foranstaltninger i krydset Jordhoj Bakke.
Sagsbehandling:
Mode afholdt med grundejerforeningen
Brantegård og Jordhoj Bakke, 23.oktober
1986, jf. vedlagte notat.
05.13.07G01 F 4362 JH

7.
SKILTNING PÅ OFFENTLIGT VEJAREAL.
Smedemester Reisenhus soger om tilladelse
til opstilling af firmaskilt i vejrabat
Roskildevej 19.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der ikke gives
tilladelse til opsætning af skilte i
beplantningsbæltet. I stedet kan henvises
til opsætning af skilte på Roskildevej
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ved Jørlund Bygade i lighed med de
skilte, der er sat op på Industrivej.
Endvidere indstilles det, at det skilt,
som Jørlunde Elektriske ApS uden
tilladelse har stillet op i
beplantningsbæltet, kræves fjernet.
05.14. 07G01 F 4415 Jll

8.
KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG.
Viggo Kaels & søn A/S, Kongensgade 43 A,
anmoder i ny henvendelse af 7.10.1986 om
at udvalget tager sagen op påny.
Sagsbehandling s
Henvendelsen er administrativt besvaret i
skrivelse af 10.10.1986.
06.01.00029

F 4349

JJ

9.
OPRENSNING AF VANDLØB
Tilbud indhentet på oprensning af
vandløb.
Eksisterende kontrakt med entreprenør om
oprensning af offentlige vandløb i
Slangerup kommune udløber den 31.marts
1987. Der er indhentet tilbud fra
nuværende og fra anden entreprenør på
oprensning af de kommunale vandløb i den
næste 2 års periode.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at kontrakten med
nuværende entreprenør forlænges for 2 år,
da hans tilbud er det laveste og forvalt
ningen i øvrigt er tilfreds med det
hidtil udførte arbejde.
06.02.11GO1 F 4402 JH

10

.

SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.
Jordfilteranlægget fungerer ikke
tilfredsstillende.
Sagsbehandling:
Møde afholdt 20. 10.1986 med
forsikringselskabet. Winther Borgen, VIAK
og Cowiconsult orn forsikringsdækning ved
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renovering af anlæg, jfr. vedlagte notat.
06.03.00K0B F 3693 LA

11.
MODTAGEPLADSEN.
I medfør af ændring af lov om miljø
beskyttelse skal der fra 1.1.1907 svares
afgift på 40 kr. pr. tons affald, der
leveres på modtagepladsen.
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De aflæssede mængder affald, skal indvejes over en vægt, der kan godkendes af
toldvæsenet.
Sagsbehandling i
Helsingør Distrikstoldkammer meddeler
nærmere regler for, hvilke anlæg der skal
betale afgift for modtaget affald.
Herefter må det konstateres, at pladsen
på Lystrupvej ikke er omfattet af
registreringspligten.
Det indstilles, at det meddeles told
kamret, at Slangerup kommune ikke anser
sig for omfattet af registreringspligten.
Det indstilles endvidere, at Hovedstads
rådet ansøges om tilladelse til yderli
gere opfyldning på modtagepladsen i
forhold til det allerede ansøgte med
henvisning til, at lossepladsen ved
Sundbylille nu er opgivet.
07.00029 F 4323 JJ

12 .
ULOVLIG KAP. 5 VIRKSOMHED.
Der er etableret omlastestation for
affald på
ejendom
"Damgården", Københavnsvej 39.Det er
oplyst, at pladsen drives af firmaet
Renovadan.
Sagsbehandling:
Der er nedlagt forbud mod drift af
omlastestationen i henhold til
miljøbeskyttelsesloven jf. skrivelse
vedlagt sagen.
Det indstilles, at der rejses krav om
fjernelse af anlægget og retablering af
pladsen.
Udvalget bedes tage stilling til, om
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hvorvidt der skal indgives politianmel
delse mod firmaet Renovadan og ejeren af
ejendommen.
09.02.07G01 F 4425 HL

13.
KAP. 5 GODKENDELSE.
Slangerup Motocross Klub soger om
miljogodkendelse til indretning af moto
crossbane på matr. nr. 2 p, 2 o og 5
Hagerup by, Jorlunde sogn.

-

Klubben soger samtidig om tilladelse til
at påbegynde tilkørsel af jord til
støjvold på arealet inden der foreligger
miljøgodkendelse.
Sagsbehandling:
I kommuneplantillæg 1986 er arealet
udlagt til motcrossbane. Det indstilles,
at ansøgningen om kap. 5 godkendelse
fremsendes Hovedstadsrådet med anbe
faling.
Der foreligger en aftale mellem klubben
og
hor bekræftet,
at såfremt, motocrossbanen ikke bliver til
noget, vil han bruge jorden på
landbrugsarealet.
Det indstilles, at der gives tilladelse
til at påbegynde tilkørsel af jord.
09.02.09G01 F 4429 HL

14.
KAP. 5 GODKENDELSE.
Adv. Steen Moller soger om udvidelse af
nuværende kap. 5 godkendelse til at drive
hundekennel på ejendommen
matr. nr. 7 c Sundbylille.
Sagsbehandling:
Tilladelse til udvidelse af kennelen er
meddelt af udvalget 6.8.1986 og er af
naboen
påklaget til
Miljøstyrelsen.
Varmedalsvej 4, klager jævnligt
over at
der driver hundekennelen
lufter hundene udenfor .lobegårdene, og
det er i et tilfælde i august måned
konstateret, at forbuddet er overtrådt,
hvilket er blevet påtalt.
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Det indstilles, at miljøstyrelsens
stilingtagen til klagen over udvidelse a.f
kennelen afventes inden, der foretages
videre i sagen.
09.02.10G01 F 4254 JJ

15.
KAP. 5 GODKENDELSE.
Frederiksborg ultra flyveklub søger
miljøgodkendelse til etablering af
flyveplads med hangar Sundbylillevej/Hagerupvej matr. nr. 2 p Hagerup.
Sagsbehandling:
Hovedstadsrådet har i skrivelse af
26.9.9186 meddelt afslag i medfør af byog landzonelovens § 9 til, at der kan
etableres flyveplads på ejendommen.
Under henvisning hertil indstilles det,
at man meddeler klubben, at man ikke kan
tage deres ansøgning ofto til
miljobehandling.
09.02.09G01 F 4428 HL

16.
GENBRUGSFORSØG.
AFAV gennemfører med firmaet Gendan som
konsulent og VIAK A/S et forsøg med
kildesortering af husholdningsaffald.
Første fase kildesortering forventes
opstartet 1.9.1986.
De 8 kommuner anmodes om at udpege
forsøgsområder.
Sagsbehandling:
Udvalget vedtog på møde 4.6.1986 at gå
ind i forsøgsordning og ønskede Gendans
forslag til information af boraere
forelagt udvalget.
Forsøgsordningen iværksættes i uge 46 og
omfatter ca. 660 husstande, der
orienteres ved folder i uge 45.
09.06G01 F 4216 JJ

17.
BIOLOGISK FJERNELSE AF NITRAT I
GRUNDVAND.
Rådgivende ingeniørfirma Tage Sørensen
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Bøger orn tilladelse til etablering af
forsøgsanlæg til fjernelse af nitrat i
grundvand i rodzoneanlæg med midlertidig
genåbning af vandindvindingsboring
DGU-nr.
193.506 ved Strenghøjgård.
Sagsbehandling:
Ifølge vandforsyningslovens § 19 kan
kommunen meddele tilladelse til
indvinding af grundvand til anlæg med en
årlig indvinding på højst 3000 m3.
Ansøgningen vedrører en indvinding på 6
m3 i døgnet, i forsøgsperioden, der udgør
ca. 9 måneder, eller i alt ca. 1620 m3.
Afledning af vandet til søen bag
Strenghøjgård skønnes ikke at give
problemer.
Det indstilles, at der gives tilladelse
til genåbning af vandindvindingsboringen
ved Strenghøjgård i en periode på max. 1
år fra 1.februar 1987, med en maximal
indvinding på 2000 m3 på vilkår:
at der opsættes vandmåler og den
indvundne vandmængde indberettes til
kommunen.
at boringen efter forsøgsperioden
afproppes og brønden tilkastes i
henhold til DS 441.
09.08.G01 F 4417 HL

18.
AFLEDNING AF HUSSPILDEVAND TIL SAMLETANK.
Møllebæk-Huse har for ejeren af matr.
nr. 12 o Jorlunde by og sogn, Plantagevej
6, ansøgt om tilladelse til etablering af
samletank for husspildevand i forbindelse
med opførelse af sommerhus.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der meddeles tilla
delse til etablering af samletank i
henhold til miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 173 og 29.marts 1974 om
etablering af samletanke for husspilde
vand på vilkår.
Ejendommen er omfattet af forslag til
spildevandsplan, hvorefter ejendommen
skal tilsluttes offentlig kloak i 1990.
09.08.01G01 F 4412 JJ

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

S L A N G E R U P

K O M M U N E

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

19.
AFLEDNING AF HUSSPILDEVAND
TIL NEDSIVNINGSANLÆG.
ansøger, 1 forbindelse
med ombygning af matr.nr. 16 q m.fl.
Uvelse by og sogn, Lyngevej 22, om
tilladelse til etablering af trix-tank og
nedsivningsanlæg for ejendommens
husspildevand.
Sagsbehandling!
Det indstilles at der i medfor af
miljøministeriets bekendtgørelse nr. 139
af 15. april 1980 om afledning af
spildevand til jord meddeles tilladelse
på vilkår.
09.08.02G01 F 4420 JJ

20 .
KLAGE OVER GENER FRA HUNDEHOLD.
. Lyngevej 2, Uvelse, klager
over gener fra naboen
Lyngevej 4, hundehold.
Sagsbehandling:
rejser
indsigelse imod kommunens påbud om at
ophøre med hundekennel 1.4.1987.
Udvalget har ved skrivelse af 3.10.1986
meddelt
dispensation fra
tidligere givet påbud om at hundeholdet
skal nedbringes til 2 hunde.
Under henvisning hertil, indstilles, at
man meddeler
I at udvalgets
tidligere afgørelse fastholdes.
09.11G01 F 4270 HL

21.
VANDFORSYNINGSPLAN.
Forslag til vandforsyningsplan for hele
kommunen.
Sagsbehandling :
Der afholdes møde med vandværkerne onsdag
den 5.november 1986, kl. 19.30 på
Byvangskolen.
Stillingtagen til indstilling til byrådet
om vedtagelse of planforslaget til
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offentliggørelse afventer mødet rned
vandværkerne.
Der vedlægges notat til forhåndsdrøftelse
af sagen.
13.02.00P15 F 4422 HL

22.

KOLLEKTIV TRAFIK, KØREPLANER.
HT fremsender køreplanforslag 1987/88 for
ruterne 307,308,308 H, 309 E, 360, 362 og
362 H.

f

/ 7

Sagsbehandling:
Forvaltningen indstiller, at det meddeles
HT, at Slangerup kommune ikke har nogen
kommentarer til de foreslåede ændringer i
køreplanen.
13. 05.06G0A F 4416 JH

23.
KONVERTERING NATURGAS JØRLUNDE
FORSAMLINGSHUS OG LINDEGÅRDSKOLEN.
Arbejdet udbudt i indbudt licitation
blandt lokale firmaer.
Sagsbehandling:
Licitation på forsamlingshuset afholdes
31.10.1986, kl.
10,00.
Licitation Lindegårdskolen er endnu ikke
fastsat.
Der er frigivet bevilling, og der er
taget højde for udgiften i investerings
oversigten.
13.11.00G01 F 4413 LA

24.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
Der blev afholdt borgermøde om hybridnet
og parabolantenner den 8.oktober 1986.
Sagsbehandling *
.
Det indstilles, at der rettes henvendelse
til grundejerforeninger og
antenneforeninger med henblik på at få
oprettet en arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra foreninger og
eventuelt enkeltpersoner, der kan arbejde
videre med sagen. Det indstilles
endvidere, at interesserede borgere
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gennem annoncering opfordres ti at
deltage i en sådan arbejdsgruppe.
13.12G01 F 4290 JH

25.
BESKÆFTIGELSE AF LANGTIDSLEDIG BIOLOG.
I forbindelse med revision af
kommuneplanen, specielt forholdene
omkring det åbne land og naturplejen,
samt i forbindelse med en revision af
kommunens vandlobsregulativer (jf. lov
nr. 302 om vandlob og lov nr. 391 om
kommuneplanlægning) har det været drøftet
i administrationen, om der kan etableres
et meningsfuldt jobtilbud for en
langtidsledig biolog.
Sagsbehandling i
Kommunen er pligtig at skaffe
beskæftigelse til personer som bliver
langtidsledige.
På den baggrund har byplanafdelingen
udarbejdet et forslag til stillings
beskrivelse for en biolog,

Teknisk forvaltning er af den opfattelse,
at arbejdet med at skabe et ordentligt
datagrundlag omkring den miljømæssige
tilstand i kommunens vådområder, er
nødvendig for at kommunen kan opfylde
sine forpligtelser i henhold til
gældende lovgivning inden for den fysiske
planlægning og recipientplanlægningen.
Kommunaldirektøren oplyser, at jobtilbud
der direkte kan henføres under et udvalgs
resortområde, har kompetencen vedrørende
jobtilbuddets relevans og nødvendighed i
forbindelse med udvalgets arbejde.
Indstilles fremsendt økonomiudvalget med
indstilling, at der oprettes en
midlertidig stilling som langtidsledig
biolog ved teknisk forvaltning med
opstart ultimo 1986.
15.02.02601 F 4411 KB

26.
VEJVÆSENETS PERSONALE,
IJDKALDEGODTGØRELSE.
Ydelse af godtgørelse for udkald til
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enerydning i henhold til overenskomstens
§ 15, stk. 4.
Sagsbehandling i
Under forbehold af byrådets og SID's
godkendelse er der truffet aftale med
vejvæsenet om honorering for udkald, jf.
notat af 16.11.1982.
01.21G01 F 4414 SP

27.
TILSYN MED ENERGIFORBRUGENDE
INSTALLATIONER I KOMMUNENS EJENDOMME.
Udbygning af nuværende ordning med tilsyn
og kontrol med varmeforsyningeanlæg.
Sagsbehandling:
Pedel Jørgen Nielsen Lindegårdskolen, har
de sidste par år med 8 timer ugentligt
ført tilsyn og kontrol med fyringsanlæg
på kommunale installationer samt
foretaget justeringer af disse. (Jørgen
Nielsen er faglært smed).
Ordningen indstilles udbygget til 20
timer ugentligt og udbygget til også at
omfatte driftstilsyn med varmecentral
Slangerupgård. Udgiften indstilles fholdt
over konto for energibesparende
foranstaltninger.
Samtidig søges oprette et 19 timers job
for Jørgen Nielsen som altmuligmand på
institutioner. Udgiften afholdes over de
enkelte institutioners driftskonti.
Oplæg til stillingsbeskrivelse fremsendes
hoslagt.
82.07G01 F 4426 LA

28.
INDUSTRIOMRÅDE VEST, 1.ETAPE.
Den 29.oktober 1986 afholdtes offentlig
licitation over byggemodningen. Der
indkom i alt 10 tilbud. Oversigt over
tilbuddene er vedlagt dagsordenen.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at arbejdet overdrages
til Armton A/S under forbehold af
byrådets meddelelse af bevilling.
83.12G01 F 4430 JH
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29.
KLOAKBETALINGSVEDTÆGT.
I forbindelse med udstykning af eksiste
rende ejendomme i ejerlejligheder/andelsboliger kan der opstå fortolkningssporgsmål ved påligning af tilslutningsbidrag
for de derved fremkomne nye boligenheder,
da kloakbetalingsvedtægten ikke nævner
dette forhold.
Sagsbehandling:
Indstilles fremsendt byrådet med indstil
ling, at der i tillæg til § 4 A, stk.
10, i kloakbetalingsvedtægten indføjes:
Ved udstykning af en bebygget ejendom
forstås opgså opdeling af eksistrende
ejendomme i ejerlejligheder eller andels
boliger.
06.00P24 F 4431 JJ

29.
EVENTUELT.

30.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

/o

MØDET HÆVET KL. :
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