SLANGERUP

KOMMUNE

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til mode i udvalget for
teknik og miljo, onsdag den 6. august
1986, kl.15,00,på teknisk forvaltning,
SIangerupgård.
Fraværende:
Meldt afbud:
DAGSORDEN:
1. ORIENTERING OG EFTERRETNING:
a.
Referat byggemode 30.5.86 vedrorende
Slangerup renseanlægs udvidelse.
b.
Miljo- og levnedsmiddelkontrollen
fremsender resultater af analyser på
råvand udtaget april og maj 1986 på
Sundbyiillevej og Sogårdsvej 2.
c.
Færdselsuheldregistrering:
13.4.86:
Idrætsvej.
16.5.86: Lystrupvej.
26.4.86:
Bygaden ud for nr. 10
17.6.86: M.P.Jensensvej ud for nr. 11
22.5.86:
Kobenhavnsvej ud for indkørsel
til idrætsplads.
1.6.86:
Lystrupvej 250 rn vest for
indkørslen til nr. 13-15.
d.
Bestyrelsesmode AFAV I/S 13.6.1986.
e.
Tilsyn med levnedsmiddelbutikker:
Prima: 21.5.86. Møje kimtal i alle
prøver.
Flæskesteg uspiselig.
Hjørnekiosken: 21.5.1986: Forhøjet kimtal
i flødeskum, soft-ice og rnilk-shake.
Bagergården: 21.5.86.Pæne resultater.
Døgnkiosken: 21.5.86.Fine
bakteriologiske.
resultater.
Hjørnekiosken: 26.6.86: Forhøjet kimtal i
soft-ice.
Prima 27.6.86: Høje kimtal i prøverne.
Hjornekiosken: 9.7.86: Soft-ice god
bekteriologisk kvalitet.
f.
Notat vedrørende kap. 5 godkendelse af
Reisenhus ApS, Roskildevej 19, Slangerup.
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9Frederikssund kommune meddeler, at
formanden for teknisk udvalg, Knud
Christoffersen, er indtrådt i
fællesudvalget for modtagestationen.
h.
Oplæg til rapport vedrørende
forureningsundersøgelse modtagepladsen
ved Lystrupvej.
i.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen svar på
klage over youghurt.
jSkrivelse fra De danske husmoderforeninger om opretning af genbrugscentraler.
k.
Lov om afgift for aflevering af renova
tionsaffald og andet affald til virksom
heder og lossepladser på kr. 40 pr. ton.
I budget 1987 er der ikke taget højde for
merudgiften på ca. kr. 65.000 i afgift
gennem AFAV for levering af husholdnings
affald.
Der kræves endvidere godkendt vedtægt ved
modtagepladser og lossepladser.
l.
Frederikssund kommune fremsender
stifolder.
m.
Lov om miljø og genteknologi.
n.
Tilsyn med spildevand:
Uvelse renseanlæg 23.4.86: Ilt, NH3-N
ikke
overholdt. Der ønskes en redegørelse.
Uvelse renseanlæg 22.5.86: Ilt, BI5,
NH3-N ikke overholdt. Der ønskes en
redegørelse.
Slangerup renseanlæg 23.4.86: NH3-N ikke
tilfredsstillende. Der ønskes en
redegørelse.
Slangerup renseanlæg 21.5.86: BI5, NH3-N
ikke overholdt.
Sundbylille renseanlæg 10.7.86:
Hørup renseanlæg 10.7.86:
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Uvelse renseanlæg 10.7,86:
Slangerup renseanlæg 10,7.86:
o.
Miljøministeriet fremsender:
Lov om ændring af lov om
miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om kosmetiske produkter.
Bekendtgørelse om grænseværdier for
udledning af cadmium med processpildevand
fra visse industrianlæg.
Orientering om dioxinhandlingsplan,
tilsyn og andet.
Vejledning om autoværksteder og
miljøkrav.
Orientering om forbrug og forurening med
arsen, chrom, cobalt og nikkel.
P*
Budgetforslag 1987 den fælleskommunale
modtagestation.
q.
Drikkevandsanalyser:
Gørløsevej 15: Intet at bemærke.
Byvejen 1: Intet at bemærke.
Ny Øvej 7, Intet at bekærke.
Plantagevej 10: Intet at bemærke.
Nøddevej 3, Jørlunde: Ingen bemærkninger,
men særdeles ringe vandtryk.
r.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse
vedrørende udkast til landplandirektiv om
placering af depoter for afsvovlingspro
dukter i hovedstadsregionen.
s.
Energistyrelsen fremsender sammendrag af
teknisk orienteringsmøde om forudsæt
ninger for den generelle varmeplanlægning
i hovedstadsregionen.
t.
Ministeriet for offentlige arbejder giver
kommunen medhold i at der ikke må anlæg
ges adgange til Strandstræde, jf.
etab
leret overgang til Strandstræde fra ejen
dommen Spurvevej 13.
u.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse om
forslag til betjeningsoplande for eksi
sterende lossepladser indtil ekstra-
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opfyldningen på 3 af pladserne er god
kendt.
Slangerup kommune skal iflg. forslaget
benytte Toelt losseplads i Fredensborg Humlebæk kommune.
v.
Skrivelse om samarbejde mellem kommune
foreningen i Frederiksborg amt, Hoved
stadsrådet, Frederiksborg amtskommune og
Miljøstyrelsen om udarbejdelse af pilot
projekt om genbrug .
x.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse om
miljøministerends godkendelse af Hoved
stadsrådets specialtillæg 1985 med ret
ninglinier for lokalisering af losse
pladser, samt presemeddelelse.
yIndenrigsministeriet meddeler AFAV afslag
på låneansøgning.
z.
HNG fremsender referat af
repræsentantskabsmøde 30.5.86.
æ.
Badevandsundersøgelser 1983-1985.
ø.
Kommunernes landsforening fremsender
orientering om ændring af
miljøbeskyttelsesloven.
å.
Ejendommen Kroghøj 1 er efter påbud fra
udvalget blevet ryddeliggjort. Det er
sket delvist ved kommunens
foranstaltning.
Udgiften for kommunen beløber sig til kr.
2.537,60, der opkræves hos ejeren.
aa.
Udgår.
ab.
Tilsyn med svømmebade:
Slangerup svømmebad d. 24.6.86: Intet at
bemærke.
Metalskolen d. 24.6.86: Intet at bemærke
Metalskolen 11.7.86: Intet at bemærke.
Slangerup Svømmebad 11.7.86:
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Klorindholdet bør ligge på et lavere
niveau.
ac.
Gendan fremsender orientering om
kildesorteringsforsøg i AFAV.
ad.
Håndværkets Byfornyelsesselskab
fremsender brochure over selskabet
forskellige aktiviteter.
ae.
Gendan-nyt juni 1986.
af.
Skrivelse fra Miljøministeriet om lov om
miljø og genteknologi.
ag
Referat af formandmøde 28.7.1986.

2.
ØKONOMIRAPPORTERING.
Nedsættelse af forventet årsforbrug
"salgsindtægter industriområdet øst til —
1.546.000 kr . "
a.
FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING
INDUSTRIOMRÅDE VEST KR. 100.000.
Beløbet skal bruges til udarbejdelse af
projekt 1. etape, jordbundsundersøgelser,
landinspektør og arkæologiske forunder
søgelser.
00.01005 F 4302 LA

3.
BUDGET 1987.
Økonomiudvalget besluttede på møde d.
17.juni 1986 at pålægge fagudvalgene at
medvirke til at bringe budgettet for 1987
i balance.
Sagsbehandling:
Sagen fremlægges til drøftelse.
00.01002 F 4298 jh

4.
ANSØGNING OM TILSKUD.
Dansk Standardiseringsråd søger i lighed
med tidligere år om støtte til rådets
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arbejder, der. bl.a. berører kommunale
interesseområder. Der søges om 6 øre pr.
indbygger, svarende til kr. 456.
Sagsbehandling:
I 1985 blev der bevilget 5 øre pr.
indbygger.
00.01049 F 4304 KL

5.
TILSKUD TIL ØRREDUDSÆTNING.
Isefjordens Ørredsammenslutning søger om
tilskud til ørrredudsætning i Isefjorden.

' V
S V /LP

Sagsbehandling:
I 1985 blev der bevilget kr. 350 til
foreningen.
00.01049 F 4306 KL

6.
RÅSTOFINDVINDING.
Hovedstadsrådet fremsender ansøgning fra
Frederikssundsvej 15, om
tilladelse til indvindning af grus på
ejendommen matr. nr. 4 c m.f1. Hørup,
Frederikssundsvej 15, med anmodning om en
udtalelse.
Sagsbehandling:
Ansøgningen vedrører gravning efter 1.
juli 1986, hvor den nuværende godkendelse
i henhold til § 5 i råstofloven af 1972
udløber, jfr. § 22 i råstofloven af 1977.
I råstofindvindingsplan 1985 er arealet
medtaget i Frederikssund graveområde som
delområde 1. Råstofindvinding i delområde
1 skal, jfr. råstofindvindingsplanen, så
vidt muligt afvikles.
Arealet er omfattet af kommuneplan
1981-1992 som delområde D 14, der
udlægger arealet til modtageplads. I
oplægget til kommuneplanrevision 1986
foreslås område D 14 udtaget og erstattet
af et område syd for Sundbylille.
Udvalget for teknik og miljø har i for
bindelse med indsigelserne mod "rådstofindvindingsplan 1985" foreslået Hoved
stadsrådet, at der silles skærpede krav
til råstofindvinding og efterbehandling i
værdifulde naturområdet, således at grave
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begrænses til max.

4-5 ha.

Det indstilles, at meddele Hovedstads
rådet, at grusgravning på ejendommen
tidsbegrænses til 1992, at graven holdes
i en minimumsafstand af 70 m fra Græse å,
og at graven efterbehandles til land
brugsformål.
01.09G01 F4300 kb

7.
VEJHAVN.
Lokalplan 28 åbner mulighed for udstyk
ning af bebygglse med adgang til Kongshøjparken.
Nummereringen er fortløbende i Kongshøjparken, hvorved der skal vælges et andet
vejnavn til stamveje eller fortsættes med
nummerering ude af system med den øvrige
nummerering.
Sagsbehandling:
Grundejerforeningen Kongshøjparken er
anmodet om en stillingtagen til forslaget
om at benævne stamvejen Kongshøj Alle og
give nye parceller langs vejens østlige
side ulige numre.
05.01.01G01 F 4225 jh

8.
NEDLÆGGELSE AF OFFENTLIG VEJ.
I henhold til lokalplan 14 skal del af
Kornvænget fra Gørløsevej til Uvelse
børnehave nedlægges som offentlig vej.
Sagsbehanling:
Udvalget besluttede den 7.maj 1986 at
nedlægge et stykke af Kornvænget ud for
børnehaven som offentlig vej og lade det
overgå til offentlig sti.
Inden for indsigelsesfristen på 8 uger
har Uvelse børnehave meddelt, at man
mener, den bedste læsning ville være
Indretning af en stillevej, og såfremt
dette ikke bliver tilfældet, mener man,
det er nødvendigt med parkeringspladser
på begge sider af den nedlagte
vejstrækning.
Det indstilles, at der træffes endelig
beslutning om vejens lukning, og at der
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anlægges parkeringspladser på hver side
af det nedlagte vejstykke.
05.01.22G01 F 4167 jh

9.
VINTERVEDLIGEHOLDELSE
Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab
anbefaler, at vi afviser at yde erstat
ning i forbindelse med glatføreuheld
30.1.1906 udfor Øvej 17.

yt

7'

Sagsbehandling:
Det indstilles, at erstatningskravet
afvises, og at forsikringsselskabet
anmodes om at tilskrive skadelidte herom.
05.07.02G01 F 4274 JH

10 .

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF
OFFENTLIGE VEJE OG STIER.
Drøftelse af de regulativmæssige
bestemmelser for vintervedligeholdelse og
renholdelse.
Sagsbehandling:
Formændene anmodet om at være til stede
kl. 15.00 under drøftelse af
regulativmæssige ændringer.
05.07.02P24 F 3104 JH

11.
VINTERVEDLIGEHOLDELSE.
Forældrerådet ved Kroghøj Børnehave
anmoder om at kommunen foretager
snerydning på Byvangen så tidligt på
dagen som muligt.
Sagsbehandling:
I henhold til regulativ for vinterved
ligeholdelse hører Byvangen til den
kategori af veje, hvor snerydning kun
foretages indenfor normal arhejdstid og
kun i den udstrækning, kommunens eget
materiel kan klare arbejdet.
Indenfor
denne kategori prioriteres skoleveje og
stam- veje højest, og først derefter
kommer boligveje som Byvangen.
05.G7.02G01 F 4041 JH

12 .

SUNDBYLILLE RENSEANLÆG.
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Renovering af jordfilteranlægget grundet
driftproblemer og utilfredsstillende
kvalitet på afløbsvandet fra anlægget.
Sagsbehandling:
VIAK A/S meddeler, at firmaet har anmeldt
sagen til sit forsikringsselskab, og at
kommunen vil kunne få dækket samtlige
sine udgifter ved den forestående
renovering af anlægget via forsikringen.
Der har været afholdt mode med VIAK og
udvalgets formand jvf. vedlagte notat.
06.03.00K08 F 3693 jh

13.
CONTAINERPLADSEN.
Der kommer i ret stor udstrækning affald
fra udenbo boende til modtagepladsen.
Spørgsmålet om indførelse af kortsystem
ønskes drøftet.
07.03G01 F 4309 JH

14.
ETABLERING AF MODTAGEPLADS FOR AFFALD.
VIAK A/S fremsender projekt for
modtageplads ved Sundbylille revideret i
henhold til udvalgets beslutning den 4.
juni 1986.
Sagsbehandling:
VIAK A/S fremsender projekt for modtage
plads ved Sundbylille, revideret 1 hen
hold til udvalgets beslutning den 4.juni
1986.
07.03P20 F 4242 JH/KB
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15.
ERHVERVELSE AF JORD TIL AFAV I/S
AFAV søger om interessentkommunernes
godkendelse af, at et stykke jord, som
AFAV erhvervede i 1984, mageskiftes med
et stykke jord, der i modsætning til det
oprindeligt erhvervede, lokalplanmæssigt
er udlagt til affaldsbehandling. I
forbindelse med mageskiftet skal AFAV
betale en byttepris på 97.500 kr.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at mageskiftet godkendes.
07.04.10P20 F 4287 JH
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16.
HØRING I FORBINDELSE MED MILJØSAGER.
Landsjagtforeningen af 1923 meddeler, at
foreningen har oprettet 20 naturforvaltningsudvaig fordelt over hele landet.
Foreningen anmoder om, at naturforvalt
ningsudvalgene inddrages som høringspartnere i forbindelse med miljøsager, der
behandles i kommunen.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at det naturforvalt
ningsudvalg, der dækker Slangerup
kommune, høres i miljøsager, der vedrører
det åbne land eller som i øvrigt har
jagtmæsslg interesse.
09.00G01 F 4293 jh

17.
ULOVLIGT OPLAG AF AFFALD.

09.01.03G01

F 4229 hl

18.
FLUEPLAGE FRA MØDDING.
Beboerne på Fyrrehøj klager over gener
fra fluer m.v. fra mødding på ejendommen,
Kroghøj 7.
Sagsbehandling:
Forholdene vil være besigtiget inden
mødet.
09.01.04G01 F 4307 HL
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19.
KAPITEL 5 GODKENDELSE.
Landsjagtforeningen af 1923 ansøger om
godkendelse i medfør af miljøbeskyttel
seslovens kap. 5 til etablering af nyt
skydebaneanlæg på matr. nr. 2 c Slangerup
(speedwaybaneområdet).
Sagsbehandling:
Andragendet fremsendt Hovedstadsrådet
under henvisning til, at tilladelse skal
meddeles fra Hovedstadsrådet, og at man
fra kommunens side vil eftersende udval
get for teknik og miljøs bemærkninger til
ansøgningen.
09.02G01 F 4276 HL

20 .

KAP. 5 VIRKSOMHEDER.
Hansen & Senior har etableret en
produktion med overfladebehandling af
metaller på Industrivej 22, 3550
Slangerup.
Sagsbehandling:
Overfladebehandling af metaller er
omfattet af Miljøbeskyttelseslovens
godkendelsesordning (kap.5).
Miljøgodkendelse af denne produktion er
dog ikke nødvendig såfremt produktionen
anlægges i overensstemmelse med gyldig
lokalplan.
Dette er tilfældet med Hansen & Seniors
virksomhed, der må betegnes som lettere
industri. Etableringen er således i
overensstemmelse med lokalplan nr. 19 og
godkendelse er ufornøden.
09.02.01G01 F 4286 hl

21 .

KAP. 5 GODKENDELSE.
Advokat Steen Møller søger om udvidelse
af nuværende kap. 5 godkendelse til at
drive hundekennel på ejendommen
matr. nr. 7 c
Sundbylille.
Sagsbehandling:
Advokat Steen Møller søger for sin klient
om tilladelse
til indhegning af del af eksisterende
græsplæne med henblik på her at lufte
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kennelens hunde samt tilladelse ti at
kennelens hunde må opholde sig i
ejendommens beboelse.
Der er foretaget høring af naboen

Det indstilles, at der meddeles
tilladelse til det ansøgte på vilkår.
09.02.10G01 F 4254 JJ

22.

// /
---------------------------------------------------------- -----------

GLASINDSAMLING.
Leo Eriksen, Frederiksværk tilbyder at
opstille glascontainer på modtagepladsen
uden udgift for kommunen.
Q9.06G01 F 4308 JH

23.
KLAGE OVER GENER FRA HUNDEHOLD.
Lyngevej 2, Uvelse, klager
over gener fra naboen
Lyngevej 4, hundehold.
Sagsbehandling i
er ved skrivelse af
meddelt påbud, i medfør af
miljøreglementets kap. 2.3.4,
foretage foranstaltninger til
gener fra sit hundehold inden
1986.

16.6.1986
om at
at afhjælpe
l.juli

Naboerne føler sig stadig generet af
hundeholdet, idet dette er udvidet fra 4
til 8 hunde.
Det indstilles, at der føres tilsyn på
ejendommen før påbuddet af 16.6.1986
følges op med et evt. forbud mod
hundehold/påbud om nedbringelse af
hundeholdet.
09.11G01 F 4270 HL

24.
KLAGE OVER RESTAURATIONSVIRKSOMHED
Grundejere på Lupinvej klager over
støjgener fra Øvejens Bodega.
Sagsbehandling:
B. Crondal, Øvejens Bodega, er anmodet om
at fremsætte sine kommentarer til klagen
inden udvalgets møde. Kommunen kan påbyde

c_
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restaurationer, der påfører omgivelserne
væsentlige gener, at nedbringe disse med
hjemmel i miljøreglementet kap. II.
09.12.02G01 F 4305 HL

25.
VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING.
I medfør af lov nr. 299 af 8.6.1978 skal
kommunerne udarbejde planer for, hvor
ledes vandforsyningen skal tilrettelæg
ges, herunder hvilke anlæg forsyningen
skal bygge på, og hvilke forsyningsområ
der de enkelte anlæg skal have.
Sagsbehandling:
Første fase af arbejdet med vandforsy
ningsplanen er nu færdig (rapport: fase
1, registrering vedlagt).
Enviroplan A/S, der forestår udarbejdel
sen af vandforsyningsplanen er anmodet om
at være til stede kl. 15,30, for at rede
gøre for det videre arbejde.
13.02P15 F 438 HL

26.
DISPENSATION FRA NATURGASTILSLIJTNING.
Arkitekt A. Nicolaisen søger om dispensa
tion fra forbudet mod elopvarmning af
beboelse på rnatr. nr.
17 c, 17 f, Kong
ensgade 17 C, Slangerup.
Sagsbehandling:
Der kræves dispensation fra forbud mod
elopvarmning og tilslutningspligt til
naturgas.
Andragendet kan af principielle grunde
ikke anbefales.
13.11P21.
F 4277 LA

27.
ULOVLIG KAP. 5 VIRKSOMHED.
Der er oprettet flyveplads med hangar for
ultralette fly på
ejendom,
Sundbylillevej - Hagerupvej, rnatr. nr. 2
p Hagerup, uden godkendelse i.h.t.
miljøbeskyttelseslovens kap.
5.
Sagsbehandling:
Ifølge miljøstyrelsens stojkontor er
anlæg til flyvning med ultralette fly
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omfattet af miljølovens godkendelses
ordning, idet aktiviteten henhører under
listens punkt I 3 "flyvepladser" Det er
Hovedstadsrådet der er godkendelses
myndighed.
Der er i skrivelse af 18.6.1986 meddelt
ejeren forbud mod flyvning indtil en evt.
miljøgodkendelse foreligger.
09.02.09G01 F 4282 HL

28.
VARMEPLANLÆGNING.
Et rådgivende ingeniørfirma har efter
aftale med forvaltningen uden vederlag
udført en overordnet vurdering af et
eventuelt naturgasfyret kraftvarmeanlæg
til forsyning af Slangerupgård området
med varme og elektricitet. Forsyning af
Øparken er også taget med i vurderingen.
Sagsbehandling:
I Hovedstadsrådets oplæg til forudsæt
ninger for varmeplanlægningen, som er
tiltrådt af byrådet, indgår forslag om,
at Slangerup kommune overvejer at ombygge
Slangerupgårds varmecentral til et natur
gasfyret kraftvarmeværk, og at det evt.
forbindes med Øparkens varmecentral.
Det indstilles, at byrådet ansøges om
80.000 kr. til at lade ingeniørfirmaet
udføre en forundersøgelse, der kan danne
grundlag for en beslutning om, hvorvidt
anlægget skal udføres.
Udgiften indstilles afholdt over konto
for energibesparende foranstaltninger
1987.
13.03.00P15 F 4295 jh

29.
DECENTRAL KRAFTVARMEUDBYGNING.
Fra energiministeriet er modtaget en
skrivelse i anledning af en aftale om den
fremtidige eludbygning, som er indgået
mellem regeringen og socialdemokratiet,
aftalen betyder bl.a., at udbygningen af
elproduktionsapparatet i de kommende år
delvis vil bestå af decentrale
kraftvarmeværker baseret på indenlandske
energiressourcer. Første fase i
udbygningen vil være et demonstrations-
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og forsøgsprogram omfattende et antal
værker i forskellig størrelse og teknisk
udformning.
Energiministeriet anmoder kommuner, der
måtte være interesserede i at blive
inddraget i forsøgsprogrammet for
decentrale kraftvarmeværker, om at rette
henvendelse herom til energistyrelsen og
det pågældende elværk.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at Slangerup kommune
søger at blive inddraget i
forsøgsprogrammet.
13.03.01G01 F 4296 jh

30.
KOLLEKTIV TRAFIKBETJENING.
Oprettelse af busrute Slangerup Slagslunde- Ganløse- Ballerup.
Sagsbehandling:
Udvalget for teknik og miljø har
besluttet at rette henvendelse til HT med
forespørgsel om, der er passagerunderlag
for en ny busrute på den pågældende
strækning.
13.05.00G01 F 4291 jh

31.
INDUSTRIOMRÅDE VEST.
Drøftelse af detailspørgsmål i
forbindelse med lokalplanforslag for
området og byggemodning af arealet.
Sagsbehandling:
På baggrund af indsigelser imod
lokalplanforslaget og notat fra
borgermøde ønskes drøftet, om der skal
afgives indstilling til byplanudvalget om
ændringer i lokalplanforslaget.
a. Amtsarkæologisk kontor forslag, at
der iværksættes sonderende arkæo
logiske prøvegravninger.
b. KTAS fremsender efter anmodning priser
på etablering af hybridnet.
c. Nybrovejens vandværk fremsender efter
anmodning forslag og priser på
vandforsyning af området.
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32.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
KTAS har fremsendt diverse brochurematerialer vedrørende hybridnettet samt
forslag til hovedfordelingsnet og
tilslutningspunkter i Slangerup by. End
videre har KTAS beregnet prisoverslag for
tilslutning til hybridnettet under
forudsætning af 10QX tilslutning.
Sagsbehandling:
Det foreslås, at der afholdes borgermøde
om hybridnettet med henblik på at
undersøge interessen for hybridnettet og
eventuelt oprette antennelaug dækkende
større eller mindre dele af kommunen.
Til mødet inviteres specielt
fællesantenneforeninger og
grundejerforeninger. KTAS anmodes om at
komme til stede og fortælle om
hybridnettet.
13.12G01 F 4290 jh

33.
HYREVOGNSTAKTSTER.
Knuds Taxi, v/Knud Romanovski, søger om
forhøjelse af taksterne på
hyrevognskørsel på ca. 3,5X ved kørsel
mellem kl. 18 og 6 samt på lørdage og
søn- og helligdage.
Sagsbehandling:
Forhøjelsen, som er godkendt af
Storkøbenhavns hyrevognsnævn er trådt i
kraft i Storkøbenhavn 10.6.1986. De
særlige takster vil i almindelige
hyrevogne blive benævnt 2 og ved kørsel
med mindst 5 personer i store vogne takst
4.
Udkast til ændret takstregulativ
vedlægges.
22. 11029 F 4284 kl

34.
A.
TILSYN MED VANDVÆRKER.
lejer på Tvindemosegård,
Nr. Herievvej 3, klager over
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utilfredsstillende vandforsynings-,
affalds- og afløbsforhold på ejendommen,
der ejes af
Lystrupgård.
Sagsbehandling:
Jf. tilsynsrapport indstilles det, at
Lystrupgård, meddeles
påbud om:
At bringe affaidsforholdene i orden og
ophøre med at afbrænde affald i medfør af
miljøreglementets kap. 12.
At sikre brønden mod forurening i medfør
af bekendtgørelse nr. 6 om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg kap. 5.
Endvidere indstilles det, at ejendommens
vandforsyning medtages under kommunens
tilsyn med drikkevandskvalitet, idet
anlægget forsyner .15-20 mennesker, jf.
udvalgets beslutnings af 7.5.1986 om
tilsyn med vandforsyningsanlæg, der
forsyner ejendomme med flere fastboende
familier.
13.02.00K08 F 4311 HL

B.
AFFALD.
lejer på Tvindemosegård,
Nr. Herlevvej 3, klager over
utilfredsstillende vandforsynings-,
affalds- og afløbsforhold på ejendommen,
der ejes af
Lystrupgård.
Sagsbehandling:
Jf. tilsynsrapport indstilles det, at
Lystrupgård, meddeles
påbud om:
At bringe affaldsforholdene i orden og
ophøre med at afbrænde affald i medfør af
miljøreglementets kap. 12.
At sikre brønden mod forurening i medfør
af bekendtgørelse nr. 6 om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg kap. 5.
Endvidere indstilles det, at ejendommens
vandforsyning medtages under kommunens
tilsyn med drikkevandskvalitet, idet
anlægget forsyner 15-20 mennesker, jf.
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udvalgets beslutnings af 7.5.1986 om
tilsyn »ned vandforsyningsanlæg, der
forsyner ejendomme med flere fastboende
familier.
09.01.03G01 F 4310 HL

35.
EVENTUELT

tfa r t /
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36.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet hævet kl. :
UvcA
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