Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 3.februar 1982, kl. 15.00,
på teknisk forvaltning, Slangerupgård.
_____

Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN:
1.

Orientering og efterretning,
a.
Vej assistenten og formændene for vejvæsenet er
inviteret til at mødes med udvalget kl. 15.00
over en kop kaffe, for at hilse på udvalget og
redegøre for deres arbejdsområder.
Redegørelse fra gartnerformand vedlægges.
b
Miljøministeriet fremsender miljø- og energirap
porter.
c
Besvarelse på klager over snerydning,
d
Kopi af gældsbrev om optagelse af lån til AFAV I/S.
_e
Vejdirektoratet fremsender idé-katalog t.il brug
ved løsning af bytrafikproblemer.
f_
Miljøstyrelsen fremsender rapport "Støj fra knal
lerter".
g
Hovedstadsrådet fremsender undersøgelsesrapporter
over affaldskomposten fra AFAV I/S.
h
Energistyrelsen anmoder om at få indberetning om
kraft- og kraftvarmeværker på eller under 25MW.
i_
Indenrigsministeriet fremsender cirkulære om kom
munale snerydningsudgifter.
i
Uheldsregistrering for april kvartal 1981 for
kommuneveje.
I
HNG's bestyrelse fremsender rapport "Gas i Fran
krig".
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m
Tilsyn med levnedsmiddelbutikker.
n
Landvæsensnævnskendelse over rørlagt vandløb i
Uvelse, Lynge og Uggeløse byer.
o
Dagsorden for møde i miljø- og levnedsmiddelkon
trollen.
P_
Miljøstyrelsen udsender vejledning om installa
tion og fyring med fast brændsel.
q

Tilsyn med svømmebade.
£
SDS meddeler tilsagn om forsænkning af fortov
for indkørsel til postvæsenets ejendom af hen
syn til skolebus.
s
Monopoltilsynet bekræfter modtagelse af de an
meldte priser for varmecentralen v/Slangerupgård.
t
Indsigelse mod ændringsforslag til regional del
plan for naturgasfordelingsnet i Hovedstadsregio
nen.
£
Amtsrådet godkender kommunevejs fortegnelse for
1982.
v
AFAV's bestyrelse meddeler, at de vil arbejde for
en forbedring af godkendelse af AFAV-kompostens
anvendelsesmuligheder.
x
Overtaksationskommissionen indkalder til møde
fredag den 26.2.1982, kl. 13.30 vedrørende matr.
nr. 7 b Jørlunde by og sogn,
( J ^ (
2.

C

/U _ ~

00.01A14
Forretningsorden.
Gennemgang af forretningsorden.

i

<5S

Sagsbehandling:
Som vedtaget på sidste møde fremsendes hoslagt
omskrevet eksemplar.
2-
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00.01001

Ændring af kloakbetalingsvedtægten.

3.

I august 1981 vedtog udvalget at ændre kloakbeta
lingsvedtægten, således at påligning af tilslut
ningsbidrag kunne gennemføres inden kloakerings
udgifterne afholdes.
Sagsbehandling:

sir/

-

’
^-r -

/hr ^ C

Det indstilles, at beslutningen tages op til for
nyet overvejelse, idet de fleste områder, der
kan komme på tale, vil være kommunalt ejede jor
der.

00.01002

4.

7

Revision af investeringsoversigten.
I medfør af kasse- og regnskabsregulativet skal
investeringsoversigten revideres i februar, maj
og september.
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Sag sb ehand1ing:
€>

Der henvises til vedlagte notat og reviderede
investeringsoversigt.

A
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00.01008
Regnskab for anlægsbevilling.

5.

Slangerup by, "Mindre nyanlæg", 1980.
Byrådet har i 1980 bevilget
Udgifterne har været

kr.
kr.

258.000,00
69.077,00

Difference

kr.

188.923,00

00.01008
Regnskab for anlægsbevilling.

6.

Slangerup by, "Mindre nyanlæg", 1981
U / A y s ’'
/ A s
Byrådet har i 1981 bevilget
Udgifterne har været

kr.
kr.

276.000,00
222.951,00

Difference

kr.

53.048,25

05.01.00P20
Den Tværsocialistiske Liste anmoder om, at trafik
forholdene igennem Lystrup by forbedres. Endvidere
stiller man forslag om at skolebusordningen gen
indføres .

7.

Sagsbehandling:
Vedrørende skolebusordningen er sagen fremsendt
til kulturelt udvalg.
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06.00P15
8 .

Revision af spildevandsplan.
Forelæggelse af oplæg til kommende revision af
spildevandsplan.

Sagsbehandling:
Der fremsendes hoslagt kopi af nuværende spilde
vandsplans områdebeskrivelse samt kopi af oplæg
til ny områdebeskrivelse.

9.

06.02A23
Vandløb
Nordsjællands landboforening anmoder om,at der
i medfør af vandforsyningslovens § 84 udpeges
tilsynsmand til at holde kontrol med vandløb.

'v> ^

2

Sagsbehandling:
På baggrund af henvendelse til 4 nabokommuner
kan det oplyses:
at der ikke i disse udpeges tilsynsmand, men
at der benyttes samme praksis som i Slangerup,
hvor det er lagt i regi af udvalget for tek
nik og miljø.

10 .

13.05.06G01
HT-sommerikøreplan 1982.
HT fremsender sommerkøreplan gældende fra 25.april
1982 for linie 307 foreslås en udvidelse af kør
slen på søn- og helligdage. På øvrige linier fore
slås ingen ændringer.
S.

.

11

13.06.00P20
Byggemodning for almennyttigt boligbyggeri på
matr. nr. 12 z Slangerup "Morelhaven"._______
a

a. Godkendelse af projekt for anlæg af Morelvang.
b. Godkendelse af at een af villaparcellerne på 12 z
benyttes til midlertidig anbringelse af F-gas
tankanlæg indtil naturgasforsyningsledninger er
fremført.
c. Godkendelse af at HNG anmodes om at etablere
F-gasanlægget.
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d. Godkendelse af at der ydes kontant tilskud for
ekstraomkostningerne ved hævning af sokkelkoterne
for bygning 31 og 32, for at undgå at kommunen
skal etablere pumpestation.

e. Frigivelse af anlægsbevilling til dækning af
kommunens andel i udgifterne ved anlæg af Morelvang og fremføring af fællesantenneanlæg fra
Lærkens tenud stykning en.
O

f. Frigivelse af anlægsbevilling til dækning af ud
gifterne ved fremføring af hovedkloak og stikled
ninger, samt for ekstra funderingsudgifter ved
bygning 31 og 32.

•

.

/(b

Sagsbehandling:
ad. pkt. e

incl. moms

Anlæg af Morelvang
Kr. 399.000, kommunens andel

kr. 199.000

Fællesantenneanlæg
Fremføring af antennekabel fra
Lærkensten kr. 40.000, kommunens andel kr.

kr.

10.000

Diverse uforudsete

kr.

21.000

kr. 230.000

Ad. pkt. f
Hovedkloak

N r.

incl. moms

anslået udgift

kr.

35.000

Stikledninger, kloak

kr.

10.000

Ekstraomkostninger ved hævning
af_ bygning 31 og 32,

kr.

41.000

kr.

86.000
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Formandens

82.06G01
1 2 .

Varmecentralen.
Efter gennemførelse af energibesparende foranstalt
ninger, specielt nat- og weekend sænkningsudstyr,
kan de oprindeligt monterede vandmålere på varmeledninger til skoler, idrætshal m.m. ikke regist
rere tilfredsstillende.

Sagsbehandling:
Udgiften ved udskiftning vil beløbe sig til ca.
38.000 kr., hvilket der ikke er taget højde for
i budgettet.
Det indstilles, at udskiftningen gennemføres og
at der søges dækning ved budgetomplacering i
løbet af året.

13.

Eventuelt.

14.

Meddelelser til pressen.

Mødet hævet kl.:

udtoe^cU. *
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