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1.

Orientering og efterretning.

a. Budget- og regnskabsudvalget fremsender referat
fra møde den 21.juni 1982, samt skrivelse vedrø
rende reduktion i projekt.
b. Gas- og varmeprisudvalget fremsender lov cm
ændring af lov om varmeforsyning. Lov nr. 308
af 9.juni 1982.
c. Ministeriet for offentlige arbejder fremsender
cirkulæreskrivelse af 8.juni 1982, vedrørende
personlig udnyttelse af en hyrekørselsbevilling
af bevillingshaveren.
d. Politimesteren i Hillerød fremsender Snekatastro
feplan for Frederiksborg amt, 18.juni 1982.
e. Landvæsensnævnskendelse.
Nævnet fremsender kendelse vedrørende regulering af
privat vandløb, matr. nr. 4 f , 3 d, 3 a, 4 b Hø
rup by.
f. Jægerspris kommune fremsender skrivelse af
21.juni 1982, der godkender,at formanden for
Teknisk udvalg, Knud Andreasen, repræsenterer
Jægerspris kommune i fællesudvalget for den
fælleskommunale modtagestation for olie- og ke
mikaliaffald.
g* Skrivelse af 16.juni 1982 fra borgmesterkontoret
vedrørende budgetgennemgang.
h. Gendan a/s fremsender Gendan-nyt nr. 54/15 juni
1982, "Information om genvinding af affald for
medlemmer af Selskabet til fremme af genanvendelse
i Danmark".

i. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
kopi af bassinvandsundersøgelser juni 1982.
j . Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
drikkevandsanalyse, prøveudtagningssted: Vand
værket Plantagevej 8.
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Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og mil
jø, onsdag den 30.juni 1982, kl. 13.00 på teknisk forvaltning, Slangerupgård.______________________________
Meldt afbud:

D ia u n i.

k. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
regnskab for 1981 med Konmunemes revisionsafde
lings påtegning.
l. Færdselsuheld på kommunale veje april, maj 1982.
/til
m. Vejdirektoratet fremsender/orientering standard
uheldstabel 1 for fjerde kvartal 1981, samt for
året 1981.
n. Bedriftssundhedstjenesten fremsender referat af
ordinær generalforsamling den 18.maj 1982.
o. Miljøministeriet fremsender hæfte om "Retnings
linier for kontrol med restindhold af bekæmpel
sesmidler samt vejledning om bekendtgørelse om
maksimalgrænseværdier for bekæmpelsesmidler i
levnedsmidler".
p. Skrivelse fra NESA. A/S vedrørende vejbelysning,
sti Højagergård-Lystrupvej, Slangerup.
q. Skrivelse fra Siemens den 2.juni 1982, vedrøren
de fællesantenne Kongeshøjparken, Byvangen.
r. Ministeriet for skatter og afgifter fremsender
lov cm ændring af lov cm vurdering af landets
faste ejendomme.
s. Cmfartsveje ved Slangerup.
Frederiksborg amtsråd fremsender lodsejerfor
tegnelse, oversigtstegning, planer i målforhold
1:4000 med indtegnede ejendomsgrænser samt areal
erhvervelsesplaner i målforhold 1:1000
t. Hovedstadsrådet fremsender "Forslag til affalds
behandlingsplan for hovedstadsregionen 1981-1992"
u. Skrivelse til grundejerforeningen Slangerupgård
den 15.juni 1982, angående Slangerup renseanlæg lugtgene.
v. Kopi af skrivelse til Natura Dybfrost A/S,
vedrørende indretning af frysehus, fra Fiskeri
ministeriets Industritilsyn.
x. Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 2.juni
1982 vedrørende grundvandskemisk kortlægning.
y. Miljøministeriet fremsender skrivelse af 18.juni
1982, vedrørende straffesager på levnedsmiddelom
rådet.
z. Frederiksborg amtsråde fremsender rapport ved
rørende spildevandsanalyser.
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2.

Ekspropriation Slagslundevej.
Asteds- og forligsforretning.
Kl. 14.00
ejer:
matr. nr. 3 a Jørlunde
arealafståelse: ca. 300 m2
kl. 14.30
ejer:
matr. nr. 4 a Jørlunde
arealafståelse: ca. 100 ra2
kl. 15.00
ejer: Slangerup foderstofforening, Slagslundevej 6
matr. nr. 4 æ Jørlunde
arealafståelse: ca. 600 m2, og midlertidig ekspro
priation af ca. 600 m2 for adgangs
vej til arbejdsplads og midlertidig
sti.
Amtet vil være repræsenteret ved forligsforretning
en.
kl. 15.30
ejer: .
matr. nr. 9 a Jørlunde
arealafståelse: ca. 1200 m2.

00.01003
3.

Tillægsbevilling drift 1982.

Art.

+ merforbrug
- mindre forbrug

Hovedkloak m.v.
1)personale

+ 104.300

2)ledninger og brønde

-

21.000

3)lodsejerbidrag

-

83. 300

Hovedkloak + renseanlæg i alt
Vejvæsen
vejbelysning
vintervedligeholdelse
Vejvæsen i alt

+

104.300

+

53.100

-

53.100

+

53.100

1)skyldes indførelse af vagtordning og overarbejde
der ikke har kunnet afspadseres, samt lønudgifter
til skadedyrsbekæmpelse.
2) konto brugt som udligning for at få budgettet til
at gå i 0.
3) konstateret indtægt.
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05.01.19G01
Optagelse af privat vej som offentlig.
Kay Wilhelmsen a/s søger i skrivelse af 4.juni
1982 om at få den private vej, matr. nr. 20 f
Slangerup, Banegravej, optaget som offentlig.

Sagsbehandling:
Udstykningen godkendt i teknisk udvalg, 7.marts
1973.
For færdiggørelse af udstykningen mangler der
fortovsanlæg og slidlagsbelægning.
Grundet sætninger i vejbelægningen er der fore
taget en geoteknisk undersøgelse. Af rapporten
fremgår det, at man fortsat kan forvente sæt
ninger i vejbefæstelsen p.g.a. et stærkt sæt
ningsgivende tørvelag.
Vejen indstilles optaget på betingelse af at:
- Fortovsbefæstelse + slidlag jf. godkendelse
af 7.3.1973 udføres.
- Der foretages opretning af kantsten.
- Der foretages matrikulær udskillelse af vej
arealet.
- Der stilles en garanti på 10% af entreprisesummen, asfalt og fortovsentreprisen, garanti
periode 1 år.
05.13.06G01
Qmfartsveje Slangerup, skiltning og vejvisning.
Frederiksborg amtsråd fremsender forslag til en
delig vejvisning for omfartsvejenes vej- og
stisystem, med anmodning om kommunens bemærk
ninger hertil.

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

Sagsbehandling:
Ejendommen indeholder på ansøgningstidspunktet
i alt 9 lejemål, omfattende bl.a.:
1 stk. fiskehandel
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1 stk. boghandel
1 stk. tøjforretning
Ifølge skrivelse vil fiskeforretningen ophøre pr.
1. oktober 1982 og forretningen nedlægges og
arealet slås sammen med tøjforretningen.
Det indstilles, at ejeren opsætter vandmåler, og
der afregnes efter målt vandforbrug, dog mindste
forbrug 200 m3 i.h.t. kloakbetalingsvedtægtens
§ 4 D, stk. 2 og 5.

7.

06.01.01G01
Klage over offentlig kloak.
, har fremført krav
au erstatning for kælderdør, der er rådnet grun
det indsivning af vand i kælder før 1977, idet
tilbudt erstatning er afvist.

Sagsbehandling:
Det indstilles,at erstatningstilbuddet for kælder
dør stort kr. 5.000 fastholdes.

8.

Tilsyn med renseanlæg:
Slangerup renseanlæg: BI,- rest-kvælstof, omsleru.
stoffer. Ikke tilfredsstil
lende.
Uvelse renseanlæg:

BI- total kvælstof, bundfald
og opslem. stoffer. Ikke til
fredsstillende .

Hørup renseanlæg:

BI,- ikke overholdt.

Sundbylille renseanlæg: BI,- ikke overholdt.

Sagsbehandling:
Forholdene vil være besigtiget inden mødet, og
notat herfra vil foreligge

9.

07.01.01G01
Fritagelse fra dagrenovationsordningen.
Slangerup børnehave, Kingovej 24, søger om at
blive fritaget for at være med i dagrenovations
ordningen og i stedet overgå til bortskaffelse af
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affaldet ved brug af container.

Sagsbehandling:
I henhold til regulativ for dagrenovation § 1 kan
kommunen godkende anden renovationsordning, (con
tainer o.l.).
Godkendelse kan gives på betingelse af:
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
kontraktgrundlaget godkendes af teknisk for
valtning.
5. at tilladelsen til enhver tid kan tilbage
kaldes, såfremt ordningen ikke fungerer til
fredsstillende eller der sker ændringer i re
novationsordningen .

09.12.01G01
Godkendelse i henhold til levnedsmiddelloven.
I anledning af bestyrer/ejerskift på "Øvejens
Bodega", Ny Øvej 5, matr. nr. 16 c Slangerup
by og sogn, er levnedsmiddelkontrollen anmodet
om at besigtige restaurationen.

Sagsbehandling:
Levnedsmiddelkontrollen havde intet at bemærke.
Politimesteren i Hillerød er orienteret.

13.02.00K08
Vandforsyningsanlæg.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender ko
pi af analyse af drikkevand på ejendommen Lindholmvej 6. Brønden forsyner 4 husstande og miljøog levnedsmiddelkontrollen har meddelt påbud cm,
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.
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Dette samt regelmæssig undersøgelse af prøver
af vandet fra vandforsyningsanlægget er påbudt
ejeren.

12.

13.05.03P27
Kollektiv trafikbetjening.
HT fremsender udkast til aftale cm anvendelse af
HT's takstsystem, med anmodning an tiltrædelse af
udkastet.

13.

00.01049
Dansk Standardiseringsråd.
Fremsender ansøgning om finansiel støtte til
standardiseringsopgaver der berører kommunale
interesseområder.

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

14.

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
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15.

Meddelelser til pressen.

16.

Eventuelt.

Mødet hævet kl:

