TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Herved indkaldes til møde i teknik- og miljø
udvalget, onsdag den 6. januar 1982, kl. 14.00,
på teknisk forvaltning, Slangerupgård.________

Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1.

Orientering og efterretning.

a. Politimesteren meddeler godkendelse til
fortsat brug af 15 m salonskydebane i Jørlunde forsamlingshus.

b. Åbent brev til energiminister Poul Nielson
vedrørende energiplan 1981,fra Trelleborg
typehuse A/S.

c. Kursusoversigt forår 1982 for den tekniske
sektor.

d. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen har under
søgt kød leveret fra Kosakgården i anledning
af klage.
e. Referat fra energistyrelsen af møde den
2.12.1981 om varmeplandirektiv for Slangerup
kommune.

f. Omfartsveje.
Amtet meddeler, at prøveramning for bro over
Slagslundevej vil blive forsøgt igangsat først
i det nye år.
g. Kopi af skrivelse til Ove Stagetorn om udskil
lelse af offetnligt vejareal.
h. Spildevandsanalyser udtaget november/december
1981 :
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Slangerup renseanlæg
Sundbylille renseanlæg
Uvelse renseanlæg
Prøveresultaterne tilfredsstillende.
i. Referat fra møde i miljø- og levnedsmiddel
kontrollen den 9.12.1981.
j. Vandprøveudtagning november 1981:
Nybrovejens vandværk
Resultaterne tilfredsstillende.
k. Kontrol med levnedsmiddelbutikker november
1981:
Brugsen Slangerup
Irma
Slangerup fiskeforretning
slagermester Bent Hansen

l. Kontrol med svømmebade, december 1981:
Slangerup svømmebad
Metalskolen.
m. Færdselsuheldsregistrering, kommunale veje:
GI. Københavnsvej
Lystrupvej
Høj skolevej.
n. Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg med
deler godkendelse af afvandingsprojekt for
omfartsveje på vilkår om bl.a. sandfang og
olieudskiller.
o. Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg med
deler tilladelse til indretning af 15 m salon
skydebane i klubhus, Rappendamsvej 6.
p. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, meddeler
godkendelse af projekt for omfartsveje på
vilkår om arkæologisk rekognoscering.
q- Kommunernes landsforening fremsender redegørelse
om de økonomiske forhold på elforsyningsormådet.
r . Landvæsensnævnets godkendelse af 7.12.1981 i
sag om retablering af privat 6" afløbsledning
over matr. nr. 58 Jørlunde.
s. Referat fra møde i AFAV I/S den 11.12.1981.
t. Firma Electromatic har udviklet er fjernbe
tjeningsudstyr til slukning af enkelte vejbe
lysningsarmaturer i nattetimerne.
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Forretningsorden.
Gennemgang af forretningsorden.
Sagsbehandling:
Punktet udsat fra konstitueringsmøde den
15.12.1981, kopi af forretningsorden er
udleveret.
00.01A14

3.

Mødetider.
Fastsættelse af mødetidspunkt under henvis
ning til møde af 15.12.1981. Mødekalender
fremsendes hoslagt.

4.

Å/.

><gy

00.01003
Ansøgning om anlægsbevilling.
00
42
51
3

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Spildevandsanlæg
Hovedkloakker og pumpestationer
med betalingsvedtægt
Anlæg

y/.

Mindre nyanlæg

Ansøgning om anlægsbevilling kr. 298.000
Tidl. meddelt anlægsbevilling
0
I alt

kr. 298.000 .

Projektet opført i investeringsoversigten
således:
Tidl. år
276

1982

1983

1984

1985

298

298

298

298

Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:

1.1.82

31.12.82

Begrundelse for ansøgningen:
Fremføring af stikledning til enkelte ejendomme
der tilsluttes kloaknettet.

Afledte driftsudgifter:
Ingen
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05.04.01 G01
Gang- og cykelstier.
Buresøudvalget henstiller, at der på den
offentlige sti langs Buresø indføres forbud
mod ridning og knallertkørsel.
Sagsbehandling:
Anledningen er, at en række beboere ved Buresø
har rettet henvendelse til Buresøudvalget med
anmodning om, at der indføres forbud.
Henvendelsen blev behandlet på møde i teknisk
udvalg den 15.8.81, punkt 12, hvor udvalget
vedtog ikke at gå ind for forbud mod ridning.
I medfør af vejbestyrelseslovens § 13 kræves
politiets godkendelse, såfremt man ønsker at
begramse visse arter af færdsel på stier.
Det indstilles, at tidligere afgørelse fast
holdes, og at der ikke indføres forbud mod
knallertkørsel.

06.02A23
6.

Vandløb.
Nordsjællands landboforening anmoder om at der
i medfør af vandforsyningslovens § 84 udpeges
tilsynsmænd til at holde kontrol med vandløb.
Sagsbehandling:
Kopi af lovens § 84 vedlægges.

06.02G01
7.

Vandløb.
Kontrakt på oprensning af de offentlige vandløb
udløber den 31.3.1982.
Sagsbehandling:
Meløse Entreprenørforretning ApS, der hidtil
har haft oprensningen, tilbyder oprensning for
ny to-årig periode på hidtidige kontraktvilkår,
kr. 78.834,43 + moms., med regulering efter
procentvis stigning i arbejdsløn.
13.06.00P20

8.

Byggemodning matr. nr. 12 z Slangerup
"Frugtplantangen".___________________
Danske funktionærers boligselskab ønsker at
påbegynde byggemodningen ca. 1.3.82.
I forbindelse hermed er der en del tekniske
forhold, der ønskes drøftet, ligeledes vil kommu
nen skulle deltage i byggemodningsomkostningerne,
bl.a. vejadgang, fælles gasforsyning og lign.
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22.11029
9.

Gebyrer for udstedelse af hyrekørselsbevillin
ger m.v. .____________________________________
Kommunen kan for udstedelse af bevillinger,
ejer- og førerkort m.m., jfr. bekendtgørelse
fra ministeriet for offentlige arbejder af
24.6.1981 opkræve følgende beløb:
Bevilling
kr. 500
ejerkort
kr. 50
førerkort
kr. 30
påtegning på toldattest
kr. 50
trafikbog, fremstillings
pris + kr. 5,00,
bevillingsnummerplade
fabrikstionspris + kr. 10,00,
til dækning af administrationsomkostninger.
Sagsbehandling:
Vi har hidtil fulgt de fastsatte takster i
hyrekørselsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, og § 9,
stk. 2 og 3 i bekendtgørelse af 7.9.1978:
Bevilling
kr. 120
ejerkort
kr. 50
førerkort
kr. 30
trafikbog, fremstillings
pris + kr. 5,00
bevillingsnummerplade,
fremstillingspris + kr. 10,00
82.06000

10.

Energibesparende foranstaltninger.
Ved udskiftning af belysningen på Lindegård
skolen og Kingoskolen er der frigjort en del
lamper til afhændelse.
Sagsbehandling:
Sagen behandlet på teknisk udvalgs møde den
2.12.1981 punkt 15, hvor man vedtog at fremsende
sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Sagen
er på økonomiudvalgets møde den 7.12.1981 udsat,
idet man afventer en indstilling fra udvalget.
Det indstilles, at tidligere indstillings til
trædes :
"at Kingoskolen får rådighed over lamperne på
Kingoskolen, og at de ret dyre lamper fra Linde
gårdskolen annonceres til salg for kr. 200
pr. stk.".
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82.06P20
11.

Begrænsning af energiforbruget i offentlige
bygninger.______ ________
I medfør af lov nr. 301 af 10.6.1981 om be
grænsning af energiforbrug i offentlige bygnin
ger, skal hele den offentlige bygningsmasse in
den udgang af 1987 bringes i energiøkonomisk ri
melig stand og inden udgangen af 1982, skal kom
munen udarbejde en oversigt over de arbejder og
de omkostninger, der er forbundet hermed. Kopi
af byggestyrelsens orienteringsskrivelse af
27.11.81 vedlægges.
Sagsbehandling:
Der anmodes om tilladelse til at trække på
konsulentbistand fra energikonsulenter samt
teknikere vedrørende installationer samt til
termografisk måling af bygninger.
Det indstilles, at der søges frigivet bevilling
på kr. 100.000 af konto for energibesparende
foranstaltninger.

83.12G01
12.

Licitation, enerbesparende foranstaltninger.
Isætning af forsatsvinduer på Slangerup skole
udbudt i indbudt licitation.
Sagsbehandling:
Indkomne tilbud
Firma:
Ejvind Kristiansen ApS
Uvelse Maskinsnekeri ApS
Erling Andersen, Træbyg ApS
Bent Pihi Olsen
Erik Bodilsen
M. Noppenau
Karl Bruun

kr.:

Der er frigivet anlægsbevilling til arbejdets
gennemførelse med kr. 151.000 på Slangerup skole.

13.

Eventuelt tilkomne sager.

14.

Meddelelser til pressen.

/ 3 <*-J__________________ ______________

tø.
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13.03.00029
15.

Varmeforsyning.
I medfør af lov om varmeforsyning kræves der
forhåndsgodkendelse fra gas- og varmeprisud
valget for opkrævning af varmeudgifter for
ejendomme og boliger tilsluttet varmecentralen
på Slangerupgårds jorder.
Sagsbehandling:
Notat omkring forholdet vil foreligge til
udvalgsmødet.

ø-£>
Mødet hævet kl.:
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