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UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Hermed indkaldes til ekstraordinært mode
i udvalget for teknik og miljø, onsdag
d,10.december 86, kl. 15.00, på teknisk
forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

Meldt afbud:

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a.
Ganløse Turist ApS oplyser, at de vil
være interesseret i at deres skolebus
rute kan forlænges til Slangerup rute
bilstation.
b.
Miljøtilsyn med landbrugsejendomme.
c.
Møde i levnedsmiddelkontrollen, Hillerød,
i budget- og regnskabsudvalget
25.11.1987.
d.
Referat møde i Buresø-udvalget
10.11.1986.
e.
Tilsyn med svømmehade:
Metalskolen, ingen bemærkninger.
Slangerup svømmehal, ingen bemærkninger.
f,
Kommunernes Landsforening sender cirku
lære om betaling af afgift til rettig
hedshavere for radio- og tv-udsendelser,
der bringes gennem fællesantenneanlæg med
mere end 25 tilslutninger.
9*
Referat af repræsentantskabsmøde
14.11.1986 i HNG.
h.
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Udbygning af antenneanlæg Lindegårds alle
til modtagelse af Kanal 2.
i.
Miljøankenævnet fremsender kopi af skri
velse til Frederiksborg ultra flyveklub
af 12,11.1986, hvori man afviser at
behandle klubbens anke over kommunens
forbud mod flyvning.
J*
Forslag til hastighedsdæmpende
foranstaltninger i vejkryds Jordhøj Bakke
tilsendt grundejerforeningerne til
udtalelse.
k.
Vejledning fra Miljøstyrelsen,
Begrænsning af forurening fra
affaldsforbrændingsanlæg.
1.
AFAV fremsender skrivelse vedr,
opførelse af ny administrationsbygning på
AFAV I/S.
m.
Kollektiv trafik status 1986.
n.
Drikkevandsanalyser:
Slangerup Ås 5, d. 17.11.86, intet at
bemærke.
Højlundevej 8, 17.11.86, intet at
bemærke.
o.
Referat af formandsmøde 24.11.86.
P*
Hovedstadsrådet meddeler miljøgodkendelse
af ændring af den eksisterende
flugtskydningsbane på ejendommen matr.
nr.
2 c m.fl.
Slangerup, med vilkår.

qHovedstadsrådet indbyder til debat om den
kollektive trafik i hovedstadsregionen.
r.
Bestyrelsesmøde AFAV I/S fredag d.
S.dec. 1986.
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s.
Den kommunale højskole fremsender "kursus
orn miljøpolitik".
t.
Møde i fællesudvalget for den
fælleskommunale modtagestation 12.11.86.
u.
Miljøministeriet fremsender " Gentekno
logi og industriel produktion".
v.
MLK meddeler Uvelse Brugs tilladelse til
forhandling af langtldsholbart L-mærket
kød og vaccumpakket fersk kød.
x.
Energistyrelsen fremsender
pressemeddelelser:
Udstilling fra energistyrelsen om brug af
lokale energiressourcer i mindre byer og
spredt bebyggelse.
Video fra energistyrisen om biogas og
biogasfællesanlæg.

yMiljøministeriet meddeler
fristforlængelse for
udblæsning af vandboring på
Sundbylillevej 1 fra miljøministeriet.
z.
Hovedstadsrådet fremsender forslag til
regionplantillæg som vedtaget af
Hovedstadsrådet d. 31.oktober 1986, om
anlæg af vindmøllepark ved Kyndby.
æ.
Krilger fremsender referat af møde
Slangerup renseanlæg.
ø.
KTAS fremsender kommentarer til pjecen
Fremtidens informationskilde.
aa.
Frederiksborg amtsråd fremsender
skrivelse om støj fra stribeforsøg på
omfartsvej vest om Slangerup.
ab.
Stenløse kommune fremsender skrivelse om
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færdselsuheld ud for Guldbjergvej 77.

2.
VEJ- STIBELYSNING.
AAB afdeling 12, (Øparken > anmoder om, at
vej- og stibelysning på Fejøvej, Askøvej
og Tunøvej holdes tændt hele natten.
Sagsbehandling:
Indstilling vil foreligge til mødet
05.01.12G01 F 4443 JH

3.
FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER.
Grundejere på Lupinvej anmoder om at få
ombygget Ny Øvej til stillevej.
Sagsbehandling i
Indstilling vil foreligge til mødet
05.13.10G01 F 4434 JH

4.
LUFTFORURENING.
Grundejerne på Lupinvej klager over røg
gener fra brændefyr Ny Øvej 5. (Øvejens
Bodega).
Sagsbehandling:
Forholdet vil være besigtiget inden
mødet.
09,10.G01 F 4435 HL

5.
DISPENSATION TIL ELOPVARMNING.
søger om dispensation
fra at anvende naturgas til opvarmning,
til anvendelse af el efter reglerne for
lavenergihuse, omfattende 3 lejligheder i
ejendommen Kongensgade 17 C.
Sagsbehandling;
Forvaltningen indstiller,
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dispensation fra forbuddet mod brug af el
til opvarmning, da de tre lejligheder
opfylder betingelserne for lavenergihuse.
13.01.15P21 F 4452 JH

6.
DISPENSATION TIL ELOPVARMNING.
Arkitekt Jørn Nørgaard søger for
dispensation fra at anvende na~
turgas til anvendelse af el i kontor,
forretning, Kongensgade 17 F, efter
reglerne for lavenergihuse.
Sagsbehandling:
Forvaltningen indstiller, at der gives
dispensation fra forbuddet mod brug af el
til opvarmning, da de to lejligheder
opfylder betingelserne for lavenergihuse.
13.01.15P21 F 4453 JH

7.
KOLLEKTIV TRAFIKBETJENING.
Henvendelse til HT om at få natbussen til
Frederikssund udvidet til kørsel over
Slangerup.
13.05.02G01 F 4461 JH

6.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
Flere af de husstande, som er tilsluttet
fællesantenneanlrngget, der dækker
Kongehøjparken,Byvangen og M.P.Jensensvej
har klaget til forvaltningen over dårlige
antenneforhold, ligesom en
generalforsamling i grundejerforeningen
Kongshøjparken er gået ind for en
modernisering af anlæggget. Der er
desuden kommet forslag om, at
fællesantenneanlægget overdrages til et
antennelaug.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at antenneanlægget
renoveres. I henhold til tilbud fra
antennefirma vil udgifterne hertil
andrage ca. 400 kr. pr. husstand.
Det foreslås, at stillingtagen til
antenneanlæggets ejerforhold afventer
resultatet af den nedsatte arbejdsgruppes
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arbejde,
13.10P16

F 3709

JH

9.
KAP S VIRKSOMHED.
Kurt Bjørkvik fremsender planer om
etablering af virksomhed til
overfladebehandling af metaller.
Sagsbehandling:
Kurt Bjørkvik oplyser i skrivelse af
2.12.1986, at placeringen af virksomhed
til overfladebehandling vil blive
Industrivej 22.
Han ansøger samtidig om godkendelse af
virksomheden i henhold til
miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Udover
den tidligere oplyste produktion omfatter
ansøgningen godkendelse af
cadmiumoverfladebehandling af ståldele.
Til behandlingen af sagen skal der
indhentes en lang række oplysninger om
produktionen, herunder udtalelser fra
arbejdstilsynet og embedslægen.
En miljøteknisk beskrivelse og vurdering
samt forslag til godkøndelseevilkår
påregnes udarbejdet til udvalgets
januarmøde.
09.02.01G01 F4414 HL

10.
UDSTYKNING BOLIGFORMÅL.
Landinspektør Brtill søger om godkendelse
til frastykning af villaparcel fra
ejendommen matr, nr. 26 m, Moeebuen 7.
Andragendet kræver nedlæggelse af udlagt
privat fællesvej. Efter udstykning vil
hovedparcellen blive på 1084 m2 heraf vej
146 m2, og den frastykkede parcel 829 m2
heraf vej 129 m2.
Sagsbehandling:
Indstilles godkendt. Udstykningen er i
overensstemmelse med kommuneplanen.
Samtidig indstilles godkendt, at der
nedlægges 184 m2 privat fællesvej.
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01.04G01

F 4462 Jll

11.
EVENTUELT.

12 .

MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Modet hffivet kl. *.
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