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Blad nr.

51
Form andens
initialet: , h

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 28.juli 1982, kl. 15.00,
på teknisk forvaltning, Slangerupgård._________

Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN:
1. Orientering og efterretning.
a. Levnedsmiddelkontrollen har i anledning af ejer
skifte, meddelt godkendelse til fortsat drift af
Øvejens Bodega.
b. Tilsyn med svønmebade.
Slangerup: Juni, juli intet at bemærke.
Metalskolen: l.juni for høj klorkoncentration,
7.juni intet at bemærke.
c. Skrivelse fra teknisk forvaltning til løn- og
personalekontoret om afspadsering af overarbejde.
d. Lov nr. 204 "lov om ændring af lov cm miljøbe
skyttelse" .
e. Lov nr. 302 "lov cm vandløb".
f. Vejdirektoratet afholder "VEJDAG 1982" i Roskilde
den 22.september 1982.
g. HNG fremsender foreløbigt budget for 1983, og
budgetoverslag for 1984-1986.
h. Referat fra repræsentantskabsmøde i HNG den
28.maj 1982.
i. Hovedstadsrådet fremsender badevandsrapport
1979 - 1981.
j. Vejdirektoratet fremsender rapport over genbrug
af asfaltmaterialer.
k. Gas- og varmeprisudvalget fremsender lov om æn
dring af lov om varmeforsyning. Lov nr. 308 af
9.juni 1982.
LMK
l. Budget- og regnskabsudvalget,/fremsender referat
fra møde den 21.6.1982, samt skrivelse vedrørende
reduktion i projekt.
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m. Ministeriet for offentlige arbejder fremsender
cirkulæreskrivelse af 8.juni 1982 vedrørende per
sonlig udnyttelse af hyrekørselsbevilling af be
villingshaveren .
n. Politimesteren i Hillerød fremsender snekatastro
feplan for Frederiksborg amt, af 18.juni 1982.
o. Landvæsensnævnskendelse.
Nævnet fremsender kendelse vedrørende regule
ring af privat vandløb, matr. nr. 4 f, 3 d, 3 a
og 4 b Hørup by.
p. Jægerspris og Skibby kommuner godkender at Knud
Andreasen indgår i fællesudvalget for den fæl
leskommunale modtagestation for olie- og kemi
kalieaffald.
q. Gendan a/s fremsender Gendan-nyt nr. 54/15.juni
1982, "Information om genvinding af affald for
medlemmer af selskabet til fremme af genanvendel
se i Danmark".
r. Miljø-og levnedsmiddelkontrollen fremsender
drikkevandsanalyser;________________________
Vandværket Plantagevej 8, intet at bemærke.
Jørlunde vandværk, intet at bertærke.
Nybrovejens vandværk, intet at benærke.
s. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
regnskab for 1981 med kommunernes revisionsaf
delings påtegning.
t. Færdselsuheld på kommunale veje, april, maj,
juni og juli 1982.
u. Vejdirektoratet fremsender til orientering
standarduheldstabel 1 for fjerde kvartal
1981, samt for året 1981.
v. Bedriftssundhedstjenesten fremsender referat
af ordinær generalforsamling den 18.maj 1982.
x. Miljøministeriet fremsender hæfte cm "Retnings
linier for kontrol med restindhold af bekæm
pelsesmidler samt vejledning om bekendtgørelse on
maksimalgrænseværdier for bekaanpelsesmidler i
levnedsmidler".
y. Skrivelse fra NESA A/S vedrørende vejbelysning,
sti Højagergård- Lystrupvej, Slangerup
z. Skrivelse fra Siemens den 2.juni 1982, vedrøren
de fællesantenne Kongshøjparken- Byvangen.
æ. Ministeriet for skatter og afgifter fremsender
lov om ændring af lov om vurdering af landets
faste ejendomme.
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ø. Hovedstadsrådet fremsender "forslag til affalds
behandlingsplan for hovedstadsregionen 1981 1992".
å. Kopi af skrivelse til Natura Dybfrost A/S, ved
rørende indretning af frysehus, fra Fiskerimi
nisteriets Industritilsyn.
aa. Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 2.juni
1982 vedrørende grundvandskemisk kortlægning.
ab. Miljøministeriet fremsender skrivelse af 18.juni
1982, vedrørende straffesager på levnedsmiddel
området.

2.

00.01003
Tillægsbevilling drift 1982.
Art.

+ merforbrug
- mindreforbrug

Hovedkloak m v .
1) personale
2) ledninger og brønde
3) lodsejerbidrag

+ 104.300
- 21.000
- 83.300

Hovedkloak + renseanlæg i alt
+
- 104.300
Vejvæsen
Vejbelysning
Vintervedligeholdelse
Vejvæsen i alt

+
+

56.000
56.000
^

qq q

1) skyldes indførelse af vagtordning og over
arbejde der ikke har kunnet afspadseres, samt
lønudgifter til skadedyrsbekæmpelse.
2) konto brugt son udligning for at få budgettet
til at gå i 0.
3) konstateret indtægt.

3.

00.01049
Dansk Standardiseringsråd.
Fremsender ansøgning om finansiel støtte til
standardiseringsopgaver der berører kommunale
interesseområder.
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Sag sbehandl ing:

Kommunen har tidligere ydet tilskud på ca. 5 øre
pr. indbygger, hvilket indstilles fastholdt.

4.

05.01.00K08
Vejsyn 1982.
Fastsættelse af tidspunkt for vej syn, herunder an
man under vejsyn skal foretage besigtigelse af
tekniske anlæg.

5.

C? P~r V* C

05.01.15P21
Omfartsveje ved Slangerup b y .
Frederiksborg amtsråd fremsender lodsejerfortegnesle, oversigtstegning, planer i målforhold
1:4000 med indtegnede ejendcmsgrænser samt areal
erhvervelsesplaner i målforhold 1:1000, til brug
ved ekspropriationsforretning 6. og 8.juli 1982.
/Ozryy?

Sagsbehandling:
Omfartsvejprojektet indeholder anlæg af en ny
vej i 8 m's bredde med befæstet kørebane i 5 m's
bredde, igennem Hørup Enge til speedwaybanen.
Stillingtagen til cm kammunen er villig til at
overtage vejen som offentlig.

6.

05.01.15G04
Ekspropriationsforretning Slagslundevej.
Åsteds- og forligsforretning afholdt den 30.juni
1982. Der opnåedes forlig med:

1.

2.

matr. nr.
3 a Jørlunde.
Arealafståelse: ca. 300 m2 å 4,75 kr. = 1425,-kr.
matr. nr.
4 a Jør lunde.
Arealafståelse:ca. 100 m2 å 4,75 kr. =

475,-kr.

3. Slangerup foderstofforening
Slagslundevej 16, matr. nr. 4 æ
Jørlunde
Arealafståelse: ca. 600 m2 å 7,50 kr. = 4500,-kr.
Indflytning af eksisterende hegn og
lågeparti foretages af kommunen.

4,
4 ? s / L
'/Cz

ff

"

^
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Erstatning for midlertidig arealer
hvervelse ca. 600 m2 samt for ulem
per
denne del af udgiften afholdes af
Frederiksborg amtsråd son led i an
læg af omfartsvej.

kr. 15000,-

4. Der opnåedes ikke forlig med:
matr. nr. 9 a .
-S
arealafståelse: ca. 1200 m2.

-

Sagsbehandling:
ad 1,2 og 3
Indstilles tiltrådt af byrådet.
ad 4
Det indstilles, at
4,75 kr. pr. m2.

7.

tilbydes

05.01.19G01
Optagelse af privat vej scm offentlig.
Kay Wilhelmsen A/S søger i skrivelse af 4.juni
1982 cm at få den private vej, matr. nr. 20 f
Slangerup, Banegraven, optaget scm offentlig.

Sagsbehandling:
Udstykningen godkendt i teknisk udvalg, 7.marts
1973.
Grundet sætninger i vejbelægningen er der fore
taget en geoteknisk undersøgelse. At rapporten
fremgår det, at man fortsat kan forvente sætning
er i vejbefæstelsen p.g.a. et stærkt sætnings
givende tørvelag. Men på baggrund af at vejen
har henligget i ca. 8 år, og er blevet nyistandsat efter DPD's byggeri, indstilles vejen op
taget scm offentlig på betingelse af at:
- Der foretages matrikulær udskillelse af vej
arealet.
- Det stilles en garanti på 10% af entreprise
summen, asfalt og fortovsentreprisen, anslået
udgift 10% af 150.000 = 15.000 kr., garanti
periode 1 år.
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8.

05.04.01P21
Skolestier.
Færdselslærer John Olufsen, Ejegodskolen, an
modet cm, at der snarest muligt etableres en
stiforbindelse fra buslcmmen ved Slangerupgårdsvej langs Frederikssundsvej frem til ny
adgangsvej til skolerne.

Sagsbehandling:
Udvalget har 13.5.1981 vedtaget at fastholde
planen for Slangerupgårdsområdet, hvorved der
kun påregnes anlagt en gangsti på strækningen,
mens cyklister må henvises til at benytte
Slangerupgårdsvej.

9.

05.07.02G01
Vintervedligeholdelse.
Svend Pedersen indstiller, at der for vinteren
1982/83 tegnes kontrakt med de samme vognmand
og traktorførere som sidste år. Dog ønskes der
taget en ekstra vognmand ind, Robert Rasmussen,
til at køre i stedet for konmunens lastbil, der
er blevet skrottet.

Sagsbehandling;
Hoslagt fremsendes skrivelse fra Svend Pedersen.

10 .

05.07.02G01
Vintervedligeholdelse.
Under snerydningen, sæson 81/82, blev der fore
taget sneaflæsning fra vej/sti på markarealer
med følge af erstatningskrav for afgrødetab
fra berørte lodsejere:
1.
Gersholmgård, Sundbylille,
ca. 600 m2 hvede ødelagt.
2.
Bjømshøj, Jørlunde
ca. 1333 m2

11.

05.13.06G01
Cmfartsveje Slangerup, skiltning og- vejvisning.
Frederiksborg amtsråd fremsender forslag til
endelig vejvisning på emfartsvejenes vej- og
stisystem, med anmodning cm kommunens bemærk
ninger hertil.

Sagsbehandling:
Indstilles godkendt.

é > P T-'7

i
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12.

06.01.00029
Kloakforsyning.
Entreprenør Ib V. Hansen, anmoder cm at få af
regning af vandafledningsafgift efter forbrug,
på ejendcmmsn matr. nr. 25 1, Kongensgade 7,
idet der opsættes vandmåler.

Sagsbehandling:
Ejendommen indeholder på ansøgningstidspunktet
i alt 6 lejemål, emfattende: 1 stk.fiskehandel,
1 stk. boghandel, 1 stk. tøjforretning og 3
lejligheder.
Ifølge skrivelse vil fiskeforretningen ophøre pr.
1.oktober 1982,og forretningen nedlægges/og area
let slås sammen med tøjforretningen.
Nuværende påligning, 1500 m3 årligt.
Indstilles godkendt med mindsteforbrug på 200 m3
i.h.t. kloakbetalingsvedtægtens § 4 D, stk. 2 og
5.

13.

06.01.01G01
Klage over offentlig kloak.
har fremført
krav cm erstatning for kælderdør, empudsning i
kælderhals og for invendig trækældertrappe, der
er rådnet grundet indsivning af vand i kælder
før 1977.

Sagsbehandling:
Udvalget har tiltrådt erstatning for ny kælderdør
i december 1981.
Dette tilbud på kr. 5.000,- afvises, og der kræ
ves en erstatning på ca. 10.000 kr.
Det indstilles, at. erstatningstilbuddet for
kælderdør stort kr. 5.000 fastholdes.

14.

06.01.02G01
Kloakforsyningen.
Forslag til forbedringer på det eksisterende
kloaknet.
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1. Ombygning og renovering af pumpestation ved
Moseve j .
2. Etablering af ny hovedledning fra pumpestation
på matr. nr. 13 n Slangerup til hovedledning
over Guldborghøjs jorder matr. nr. 13 o Slange
rup.
3. Etablering af spildevandsledning i Slagslundevej
fra Mosevej til pumpestation ved Roskildevej.
4. Fremføring af trykledning fra pumpestation ved
Fredensgade/Stationsvej til pumpestation ved
Roskildevej.
5. Fremføring af ny spildevandsledning i Fredens
gade.

Sagsbehandling:
ad 1
Arbejdet kan igangsættes til udførelse i inde
værende år over driftskonto, hovedkloak og pumpe
station, fast ejendom, forventet udgift kr.
116.000.
ad 2
Ekspropriationer indstilles igangsat snarest,
lægning af ledninger i 1982, anlægskonto afskær
ende hovedkloakledninger, anlægsudgift 201.000 kr
ad 3
Indstilles udført i 1982. Anlægsudgift kr.
148.000, anlægskonto afskærende hovedkloakled
ninger.
ad 4
Indstilles udført i 1982. Anlægsudgift kr.
62.000, anlægskonto afskærende hovedkloakledning
er.
ad 5
Anlægsarbejdet er påbegyndt i 1981 og foreslås
fortsat indenfor restbeløb på anlægsbevilling
afskærende hovedkloakledninger

,5.

06.01.12G01
Ekspropriation, kloak.
Erhvervelse af tilladelse til fremføring af
hovedkloak over ejendommene matr. nr. 13^ 13 r,
13 z, 13 an, 13 k, 13 ak, 13 t og 13 n Slangerup
by og sogn.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at byrådet anmodes cm tilladelse
til at ekspropriere ret til fremføring af hoved
kloak over ejendommene.
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16.

00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
42 Spildevandsanlæg
Afskærende hovedkloakledninger.
03 Anlæg
kr. 576.000
Ansøgning om anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
Bevilling i alt

kr. 576.000
kr.______ 0
kr. 576.000

Projektet opført i investeringsoversigten, re
videret 25.2.1982, således:
Tidl.år
0

1982
576

1983
118

Starttidspunkt:

1984
118

1985
118

Sluttidspunkt:

medio 1982

1.1.1983

Begrundelse for ansøgningen:
Ny hovedkloak fra matr. nr. 13 n - 13 o Slangerup
kr. 201.000
Ny hovedkloak i Slagslundevej kr. 148.000.
Trykledning fra Stationsvej til Roskildevej kr.
62.000.
Ny hovedkloak i Fredensgade kr. 165.000

00.01001
17.

Budgetlægning 1983 - 1986
Økonomiudvalget henstiller, at der foretages en
kritisk gennemgang af oplægget til budget.

Sagsbehandling:
Forslag til korrektioner og rettelser fremsendes
hoslagt.
Driftsbudgettet 1983:
Parker og legepladser: 1 mand overflyttet til vej
væsenet, jf. personaleoversigten side 163 og 164
der stemmer.
Renovation: Korrigeret for sanmentællingsfejl, re
novationsafgiften stiger 14 kr. = 2,7% i forhold
til 1982.
Levnedsmiddelkontrol: Stigning i.h.t. oprindelig
budget kr. 38.000.
Varmeforsyning Brobæksgade 6 : Da der kun er et
lejemål, er det aftalt, at lejer fremover selv
forestår varmeforsyningen.
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Vejbelysning: Driftudgiften reguleret ned under
henvisning tit beslutning om slukning af hveranden
lampe om natten. (Amts- og statsveje).
Der er siden budgettet blev lagt, sket prisstig
ning,kr. 12.000.
ANLÆGSBUDGET 1983 - 1986:
Byggemodning
Lærkensten III: Sti- og fortovsanlæg rykket til
1984.
Hauge Møllegård: Foreslås rykket et år.
Byggemodning 12 z og 12 et Slangerup: jf. revi
derede oplysningsskemaer.
Salgsindtægter.
Lærkensten III: Beløbet er i.h.t. aftalegrundlag
om salg af jorden til andelsboliger
v/Lindegårdsskolen I: De to parcelhusgrunde for
ventes ikke solgt i år.
Hauge Møllegård: Salgsindtægter rykket.
Matr, nr. 12 z : Salg af areal til 20 boliger op
taget med 1 mill.
Matr. nr. 12 et: Arealet frastykket 12 z og af
hændet til boligselskab.
Spildevandsanlæg.
Lærkensten III: Beløbet kr. 100.000 i 1982 er
gledet ud ved en fejltagelse.
Øvrige anlægsudgifter og tilslutningsbidrag:
Korrigeret.
Levnedsmiddelkontrollen: Beløbene reguleret på
baggrund af revideret budget.
^-j-^-se-n:
pkt. 1
Qmfartsveje:/Det kan overvejes at skubbe vejanlæg-^
get et år eller to.
Stitunneller: Udgår.
Slagslundevej: Stianlæg foreslås gennemført, mens
udbygning af vejen kan udskydes til efter 1986.
Omfartsvej Uvelse: Byggemodning af Lystrupgårds
jorder er først optaget i 1984, anlægsarbejdet
indstilles udskudt.
Lindholmvej: Foreslås skudt et år.
Parkeringsanlæg: Igangsætning af anlægsarbejdet
kan evt. udskydes et år.

18.

07.01.01G01
Fritagelse fra dagrenovationsordningen.

A. Slangerup børnehave, Kingovej 24, søger cm at
/T7,
blive fritaget for at være med i dagrenovations
ordningen og i stedet overgå til bortskaffelse af
affaldet ved brug af container.
B. Nature Dybfrost, Jørlunde, søger ligeledes om at
blive fritaget for at være med i dagrenovations
ordningen og i stedet overgå til bortskaffelse af
affaldet ved brug af container.

3

&
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Sagsbehandling:
M

Ad A og B
I henhold til regulativ for dagrenovation § 1 kan
kommunen godkende anden renovationsordning. (Con
tainer o.l.)

/v’

<j

Indstilles godkendt på vilkår:
1. at containeren bliver af lukket type med tæt
sluttende låg.
2. at affaldet fra containeren tilkøres godkendt
losseplads/forbrændingsanlæg.
3. at containeren tømmes 1 gang cm ugen.
4. at der tegnes kontrakt med vognmand og at kon
traktgrundlaget godkendes af teknisk forvalt
ning.
5. at tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes
såfremt ordningen ikke fungerer tilfredsstillen
de eller der sker ændringer i renovationsordning
en.

19.

06.01.06K08
Tilsyn med renseanlæg:
Slangerup renseanlæg: Bit- rest-kvælstof, opslem.
stoffer. Ikke tilfredsstillende.
Uvelse renseanlæg: BI^ total kvælstof, bundfald og
opslem. stoffer. Ikke tilfredsstillende.

t/ / s ? £

S/.

_____________________________________

Hørup renseanlæg: BI^ ikke overholdt.
Sundbylille renseanlæg: BI^ ikke overholdt.

~

— / -*

Sagsbehandling:
Slangerup renseanlæg: Tilbud indhentet fra vand
kvalitetsinstituttet (VKI) på en teknisk gemmen
gang af anlægget med henblik på at finde frem
til anlægs- eller driftsforhold der bør ændres
for at anlægget kan overholde udledningskrav og
lugtgener overfor omgivelserne kan undgås. Udgift
kr. 40.000 + moms.
Uvelse renseanlæg: Akvadan har gennemgået anlæg
get driftmæssigt, forslag til afhjælpning fremkom
mer inden, mødet.
Sundbylille renseanlæg: VIAK A/S anmodet cm en ud
talelse.
Hørup renseanlæg: Afventer ny prøveudtagning, evt.
utilfredsstillende resultat forelægges Impodan.

20.

09.13.04G01
Indfangning af vilde katte.
Kattens Værn fremsender tilbud på kontraktlig
aftale mellem kcmmunen og dyrevæmsforeningen på
indfangning og aflivning/genudsætning af vildt
levende katte.
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0
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Sagsbehandling;
Kanmunen har hidtil haft aftale med en autori
seret kattefænger, udgiften ved indfangning og
aflivning er blevet delt mellem komnunen og
anmelderen.
Den hidtil benyttede kattefænger er død og kat
tens værn kan ikke anvise en ny kattefænger.

21.

13.02.00K08
Vandforsyningsanlæg.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender ko
pi af analyse af drikkevand på ejendommen Lindholmvej 6. Brønden forsyner 4 husstande og mil
jø- og lednedsmiddelkontrollen har meddelt på
bud om, at vandet skal koges inden brug.

Sagsbehandling;
På grundlag af analyseresultater og en teknisk
hygiejnisk gennemgang af anlægget, har levneds
middelkontrollen anbefalet, at der foretages en
rensning og desinfektion af brønd, vandværk og
ledningsnet.
Dette samt regelmæssig undersøgelse af prøver
af vandet fra vandforsyningsanlægget er påbudt
ejeren.
Forholdet forventes afhjulpet og kontrol heraf
foretages inden udvalgsmødet.

22.

13.03.00P15
Varmeforsyning.
Forslag til delplan for naturgasforsyning i kan
munen.
Planen har været offenligt fremlagt fra 3.juni
med frist for indsigelser til 3.august 1982.
£Hovedstadsrådet fremsender ved skrivelse af
2.juli deres udtalelse til forslaget.

Sagsbehandling:
Udover udtalelsen fra Hovedstadsrådet er der end
nu ikke kommet andre indsigelser eller udtalel- _
ser.
For at overholde tidsplanen kunne der afgives
indstilling til byrådet om endelig godkendelse
under forbehold af, at der ikke kommer flere ind
sigelser.

l,
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13.05.03P27
Kollektiv trafikbetjening.

23.

HT fremsender udkast til aftale cm anvendelse af
HT's taks tsystem., med anmodning cm tiltrædelse
af udkastet. (Skolebuskørsel).

Sagsbehandling:
Der er foretaget mindre ændringer jf. bilag.

83.11G01
Kcmmunens materiel.

24.

Formidlingsrådet anmoder om at få oplyst, cm
kcmmunen vil gå ind for anskaffelse af el-biler
til brug ved vejvæsenet.
Sagsbehandling:
Forholdet vil være drøftet med vejvæsenet inden
mødet.

25.

Eventuelt.

00.01002
a. Budgetrevision 1982.
Forslag til revision af investeringsoversigten
1982.
Sagsbehandling, bemærkninger:
Jorderhvervelse boligformål:
Matr. nr. 12 z Slangerup: Beløb optaget til
dækning af pantebrev + omkostninger, beløbet
var oprindelig påregnet bogført i 1981.
Byggemodning boligformål:
Matr. nr. 12 z Slangerup: Arealet udstykket
og kontoen foreslås derfor opsplittet i to an
lægskonti: Matr. nr. 12 z Slangerup (tæt lav
bebyggelse 20 boliger) og matr. nr. 12 et Slan
gerup (almennyttigt byggeri 45 boliger).
Matr. nr. 12 et Slangerup: Byggemodning, vej-,
gas- og antenneanlæg, bevilling givet i foråret
1982.
Salgsindtægter:
v/Lindegårds skolen I : På grund af afmatningen i
boligbyggeri forventes de sidste to boligpar
celler ikke solgt i 1982.
Matr. nr. 12 z og 12 et: Kontoen opsplittet, de
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11 mill. er for salg af jord til boligselskabet,
salg af 12 z forventes først at ske i 1983, idet
der forinden skal udarbejdes lokalplan.
Salgsindtægter cmfartsveje: indtægt fra eks
propriation af jord fra Hauge Møllegård og
Slangerupgård.
Spildevandsanlæg;
Lærkensten III: Olie-og benzinudskiller med
sandfang på regnvandsudløb i Slotsmosen, beløbet
formentlig faldet ud ved en trykfejl.
12 z Slangerup: Beløbet nedsat til at dække ud
giften ved etablering af olieudskiller og sand
fang.
Højgård etape III: Beløbet kan nedsættes, olie
udskiller og sandfang er ved at være færdig.
Tilslutningsbidrag: De budgetterede indtægter
skønnes ikke at kunne holde.
Levnedsmiddelkontrol; Reguleret udfra levneds
middelkontrollens anlægsbudget.
Vejvæsen:
Slagslundevej: Beløbet nedsat til kun at dække
ekspropriationsudgifter.
Vej- og stigennembrydning: Foreslås nedsat, der
er indkommet 10.000 kr. i parkeringsfondsafgift.

Meddelelser til pressen.
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Eventuelt.

09.01.01G01
b. Godkendelse i henhold til miljøloven.
Gørløsevej 5, Enggården, Uvelse
søger cm tilladelse til opførelse af minkfarm
på matr. nr. 7 a Uvelse, emfattende ca. 21-22
læhuse for 1.500 avlsmink med opdræt.
Efter offentliggørelse af miljøgodkendelsen er
der indkommet klage fra;
1. Formanden fra grundejerforeningen Enggårdsvej
af 28.juni 1982.
2. Grundejerforeningen Enggårdsvej og Kærstykket
af 28.juni 1982.
3. Skrivelse fra Ejnar Jensen, Enggården af
6.juli 1982.

Sagsbehandling;
Miljøgodkendelsen indstilles fastholdt.
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