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Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 8. januar 1986, kl.15,00,
på teknisk forvaltning. Slanqerupqård._________
Fraværende:

.

Meldt afbud:
DAGSORDEN:
1. ORIENTERING OG EFTERRETNING:
a. Tilsyn med levnedsmiddelbutikker:
Bagergården, ikke tilfredsstillende.
Brugsen, bemærkninger
Slagtermester Bjarne Jørgensen, bemærkninger
b. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen (MLK)
fremsender kopi af skrivelse til Lotte
Westergård, Frederiksværk,med tilladelse til
forhandling af røgede ål fra vogn.
c. Miljøministeriet fremsender bekendtgørelse
af 18.10.1985 vedrørende godkendelse til
udgrøftning og dræning samt støtte til
bekæmpelse af okkergener.
d. Miljøstyrelsen fremsender miljøprojekt nr. 63
1985 "Anvendelse af analyseresultater ved
vandkontrol.
e. Det kriminalpræventive råd fremsender pjece
Kriminalpræventiv miljøplanlægning.
f. Nyetablering af stald med rørmalkning samt
mælkerum på ejendommen Urtebækvej 6, Hørup.
g. Modtagepladsen Lystrupvej.kontrolborinaer.
MLK fremsender resultaterne af analyser på
vandprøver udtaget d. 5. og 18.november.
Resultaterne vil indgå i den endelige
rapport om grundvandsforurening som er under
udarbejdelse hos Kemp & Lauritzen A/S.
Rapporten forventes at foreligge til
februarmødet.
h. Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 15.
november, at sag om vandforsyning
Sundbylillevej 1 er optaget til miljøteknisk
vurdering.
i. MLK fremsender godkendelse af engrossalg af
kød til henholdsvis slagermester Harald
Hansen, Strandstræde 9, Slangerup, og
Kosakgårdens slagteri, v/Kurt Larsen,
Månevej 7, Slangerup.
j. Hovedstadsrådet orienterer om tidsfølgen for
færdiggørelse af recipientkvalitetsplaner i
hovedstadsregionen.
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k. HNG fremsender referat fra
repræsentantskabsmøde 15.11.1985.
l. Dansk cyklist forbund fremsender et
eksemplar af "Cykelpolitikn.
Referat af møde med Dansk Cyklistforbund
11.12.1985.

m. Miljø- og levnedsmiddelkontrollen fremsender
referat af møde i budget- og
regnskabsudvalget, mandag den 2.12,1985.
n. AFAV I/S fremsender referat af
bestyrelsesmøde 6.12.1985.
o. Tilsyn med svømmebade:
Slangerup svømmehal, intet at bemærke,
Metalskolen, intet at bemærke.
p. Tilsyn med private vandværk:
Højlundevej 8, intet at bemærke.
q. Slangerup Erhvervscenter ApS påklager
udvalgets afgørelse om afslag på ansøgning
om fritagelse for gasopvarmning af
motionscenter, Industrivej 22,

r. Energiministeriet meddeler godkendelse af at
Slangerup kommunes delplan for
naturgasforsyning omfatter Uvelse og
Lystrup.
Kopi af skrivelse fra Hovedstadsrådet til
Energistyrelsen.
s. Spildevandsanalyser:
Sundbylille renseanlæg 30.10.85, total
kvælstof ikke overholdt.
Slangerup renseanlæg: 6.11.85, BX 5 ikke
overholdt.
Uvelse renseanlæg: Opslemmede stoffer, ilt,
BI 5, Rest kvælstof ikke overholdt.
t. MLK fremsender skrivelse p.b.a. Jeppe
Repstocks ansøgning om forhandling af kød og
kødvarer fra vogn,

u. Miljøministeriet, Planstyrelsen fremsender
delbetækning fra arealudvalget om
planlægningen på miljøministeriets område,
Betænkning nr.
1051 af september 1985.
v. Referat af møde i samarbejdsudvalget for
vejvæsenet.

Nr. 588

DSFOLO-raEDESiKSKH.-.N

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

x. Ministeriet for offentlige arbejder
fremsender bekendtgørelse om begrænsning af
klageadgang efter vejlovgivningen.
y. Miljøministeriets bekendtgørelse om
miljøkrav i forbindelse med etablering og
drift af autoværksteder m, v..
z. Kopi af miljøstyrelsens svar til Aage
Ulleriks, matr,nr. 8 e Slangerup.
æ. Færdselsuheldsregistrering:
25.10.1985 Lystrupvej
28.10.1985 Kongensgade
31.10.1985 Kirkestræde
6. 11.1985 Brobæksgade/Stationsvej
8. 11.1985 Lystrupvej
22.11.1985 Rappendamsvej.
24.10.1985 Frederiksborgvej/Strandstræde

ø. Byggemødereferat nr. 1 udbygning Slangerup
renseanlæg.
å. Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til
inddragelse af jord i forbindelse med
udbygning af Slangerup renseanlæg.
aa.Referat af fællesudvalgsmøde for
modtagestationen for kommunerne i
Frederiksborg amt, d. 25.11.1985.

ab.Ejeren af matr. nr. 8 e påklager udvalgets
afgørelse af 6.november 1985 til Miljø
styrelsen.

ac.Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af
19.12.1985 gårdejer Arne B. Poulsen,
Birkedalsvej 2, forlængelse af tilladelse
til indvinding af overfladevand fra Græse å.
Tilladelsen er tidsbegrænset til 1.1.1989 og
er givet på nærmere angivne vilkår.

ad.Klage i henhold til miliørealementet.
påklager i
skrivelse af 19.12.1985 udvalgets afvisning,
af hendes klage over hanegal fra hønsehold
på ejendommen Birkemosevej 1, til
Miljøstyrelsen. Sagen er videresendt til
Miljøstyrelsen.

Nr. 588 >;s &4F0i0-pAec>£e,KSi

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

.

2
ANSØGNING OH ANLÆGSBEVILLING.
02 Vejvæsen
28 Kommunale veje
03 Anlæg
Offentlig gang- og cykelsti.
Ansøgning om bevilling 317.000 kr.
Tidl. meddelt bevilling_______0 kr.
I alt bevilling_______ 317.000 kr.__________
Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1986 1987 1988 1989
317

Projektet omfatter befæstelse af sti langs
Græse å mellem Mosevej og stien til
Lindegårdskolen, færdiggørelse af sti langs
Roskildevej samt ekspropriation af areal til
sti langs Græse å mellem GI. Københavnsvej og
Uggeløse skov.
00.01005

3.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.

02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje
03 Anlæg
Udbygning af eksisterende veje og regulering
ved trekanten.

Ansøgning om anlægsbevilling 80.000 kr.
Tidl. meddelt bevilling
0 kr.
Bevilling i alt
80.000 kr.

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
1986 1987 1988 1989
528 211 317

Projektet omfatter udarbejdelse af forprojekt
skitseprojekt og beplantningsplan for området
ved Trekanten.
00.01005
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4.
UDBYGNING AF EKSISTERENDE VEJE OG REGULERING
VED TREKANTEN.
Efter beslutning på udvalgets møde den
6. 11.1985 har forvaltningen anmodet
Vejdirektoratets sekretariat for
sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger om
forslag til løsning af de trafikale problemer
omkring trekanten.
Sagsbehandling;
Vejdirektoratet har fremsendt aftaleudkast
vedrørende konsulenthjælp til forprojekt og
skitseprojekt for en ombygning af trekanten.
Det indstilles, at Vejdirektoratet antages til
at udføre forprojekt, der omfatter udarbejdelse
af ca. 4 principløsninger.
05. 01.00G01

F 4002

5.
VEJBELYSNING LYSTRUP.
Beboerne i Lystrup meddeler, at de ønsker at
bibeholde de gamle lysarmaturer og ønsker disse
suppleret.
Sagsbehandling;
Der er 8 lygter med 100W glødelamper i Lystrup,
det er det eneste sted i kommunen at
glødelamper ikke er blevet udskiftet med
kviksølvlamper.
Pr. 1.1.1986 vil der blive
udført 12 eftersyn af vejbelsyningen pr. år
mod tidligere 52. Da glødelamper har en
levetid på 1.000 timer og kviksølvlamper en
levetid på 8. 000 timer, vil en bibeholdelse og
udbygning af glødelameperne betyde et sænket
serviceniveau, da risikoen for udbrændte lamper
vil være større.
05.01.12G01

F 4001

.

6
STIANLÆG.
Forældre på Jørlunde Overdrev anmoder om at
Slagslundevejs stianlæg forbedres med et sti
anlæg i modsat side af vejen fra Jørlunde
Overdrev til busholdeplads ved Rappendamsvej.
Sagsbehandling:
Anlæg af en dobbeltrette sti i Slagslundevejs
østlige side mellem Jørlunde Overdrev og
Rappendamsvej vil beløbe sig til ca. 50.000 kr.
Det indstilles, at der etableres en overkørsel
mellem den eksisterende sti og Slagslundevej ud
for Jørlunde Overdrev, og at der opsættes
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cykelstativer ved busholdepladsen udfor
Rappendamsvej.
Etablering af fuldt stop i krydset GI.
Københavnsvej - Slagslundevej kræver
Justitsministeriets godkendelse.
05.04G01

F 4003

7.
STIANLÆG.
Bækkevejs grundejerforening og grundejer
foreningen Brobæk anmoder om at få lagt fast
belægning på sti langs Græse å.
Sagsbehandling.
I investeringsoversigten er i 1986 afsat
317.000 kr. til udførelse af offentlige gangog cykelstier. Det indstilles, at belægning på
stien langs Græse å medtages ved disponering af
ovennævnte beløb. Udgiften til en
asfaltbelægning anslås til 90.000 kr.
05.04G01 F 4000
05.04.09G01 F 3985

.

8
STIANLÆG.
Kratgården, GI.
Københavnsvej 3, anmoder om at få anlagt sti
langs Græse å, fra GI. Københavnsvej til
Uggeløse skov, samt at der etableres offentlig
sti fra GI. Københavnsvej ad Slangerup Ås til
Jørlunde Overdrev.
Sagsbehandling:
Udvalget har tidligere fremsendt sagen til
byrådet med den indstilling, at der
eksproprieres for en 5 m bred sti langs Græse
å. På byrådets møde den 26.juni 1985 blev sagen
udsat. Udvalget har siden anmodet om en
udtalelse fra landinspektøren og
borgmesterkontoret. Disse udtalelser foreligge
nu. Konklusionen er, at den tidligere
vejforbindelse til Uggeløse skov er lovligt
nedlagt, og at der ikke kan gøres hævd
gældende.
Det indstilles derfor, at det tidligere forslag
om ekspropriation af et 5 m bred stiareal langs
Græse å mellem GI. Københavnsvej og Uggeløse
skov gennemføres, og at der eventuelt
yderligere eksproprieres for en sti mellem
Slangerup Ås og Græse å, idet det bemærkes, at
en lodsejer har gjort indsigelse mod en sådan
stiforbindelse over hans ejendom.
På forvaltningens forslag til disponering af
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stianlægskontoen er medtaget kr. 35.000 til
erstatninger, landinspektør m.v. i forbindelse
med ovennævnte stier.
05.04.06P20

F 3763

9.
PARKERINGSANLÆG.
Etablering af parkeringslomme ud for ejendommen
Kongensgade 34, langs Kongensgade og Nybrovej.
Sagsbehandling:
Ejeren,
anmoder om, at der
etableres en midlertidig løsning med hensyn til
anlæg af parkeringslommer og tilbyder, at
kommunen kan disponere vederlagtsfrit over de
nødvendige arealer hertil.
05.05.01G01

F 3996

.

10

OPSTILLING AF PØLSEVOGN.
Byrådet vedtog 23.10.1985 at tilbyde
pølsehandler Svend Pedersen tilladelse til at
opstille pølsevogn på torvet, Kongensgade 27,
på vilkår, at der betales en afgift på kr.
5.000 eller, at han påtager sig rengøring af
toiletbygning. Den enedelige placering
fastsættes af bygnings- og
planlægningsudvalget.
Sagsbehandling:
Forslag til placering drøftet med Svend
Pedersen der er anmodet om at fremkomme med
tegninger over pølsevognen inden møde i
byplanudvalget den 20.1.85.
05.14.03G01

.
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REGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB.
SLANGERUPRENDEN.
Frederikssund kommune fremsender forslag til
revideret regulativ for ovennævnte vandløb.
Sagsbehandling:
Indstilling vil først foreligge til mødet.
06.02.00P24

F

.

12
KLAGE OVER DAGRENOVATION.
I den senere tid har der jævnligt været klager
over, at vognmand Henning Nielsen ikke
bestrider dagrenovationen tilfredsstillende.
Sagsbehandling:
Notat om klagernes omfang vil foreligge til
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mødet.
07.01.01.601

F

13.
VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING.
I medfør af lov nr. 299 af 8.56.1978 skal
kommunerne udarbejde planer for hvorledes
vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder
hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og
hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal
have.
Arbejder i forbindelse med udarbejdelse af
vandforsyningsplan forventes udført i 1986 med
afslutning primo 1987.
Sagsbehandling:
Byrådet har meddelt bevilling på kr. 200.000
27.11.1985.
Stillingtagen til antagelse af konsulentfirma.
Oplæg vil foreligge til mødet.
13.02P15

F 438

14.
VANDFORSYNING.
Ved drikkevandsanalyse på ejendommen
Frederikssundsvej 22 har miljø- og
levnedsmiddelkontrollen påvist et så højt
nitratindhold, 213 mg/1, at vandet ikke bør
anvendes til madlavning og drikkevand.
Sagsbehandling:
Udvalget indbragte ved skrivelse af 13.8.1985
sagen for Hovedstadsrådet med henblik på at
ejendommen kunne blive tilsluttet Sundbylille
Vandværk.
I skrivelse at 1.1.1986 ansøger
om tilladelse til at blive tilsluttet
vandforsyningsboring på naboejendommen
Frederikssundsvej 24.
Indstilles godkendt, og at sagen indbragt for
Hovedstadsrådet tilbagekaldes.
13.02.00G01 F 3806

15.
VARMEFORSYNINGSPLANLÆGNING.
I medfør af lov om varmeforsyning 5 21 i lov af
8.6.19790, ændret 29.6.1983, har byrådet den
1.10.1980 vedtaget et forbud mod at ny
bebyggelse anvender elforsyning fra
koncessionerede selskaber til opvarmning.
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I oplæg til varmeforsyningsplan, vedtaget i
byrådet 23.1.1985, er forbudet mod anvendelse
af el til opvarmning af ny bebyggelse i byzone
opretholdt.
På baggrund af ønsker om opførelse af
lavenergihuse anmodes om stillingtagen til, i
hvilken udstrækning dispensation herfra
eventuelt kan komme på tale.
Sagsbehandling:
Udvalget besluttede på møde 13.11.1905 at
meddele afslag på ansøgning om dispensation til
opvarmning af 20 lavenergihuse i Slotsmosen,
jfr. sag F 3988.

t T T X C c i^
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SBI-rapport 148 fastsætter, at kriteriet for,
at et hus er et lavenergihus er, at opvarmning,
ventilation og brugsvand holdes under et
energiforbrug på 35 x A + 4.000, og
bygningsreglement BR-S85 fastsætter, at
lavenerighuse kan fritages for
tilslutningspligt.
13.03.00P15 F 3993

16.
UDVIDELSE AF DET DANSKE SPEJDERKORPS* AREAL PÅ
LYSTRUPVEJ.
Kulturelt udvalg fremsender sag vedrørende
aftalekontrakt med Det Danske Spejderkorps om
grund ved Lystrupvej til udvalget for teknik og
miljø med anmodning om en udtalelse om en
eventuel udvidelse at det areal, som
spejderkorpset har fået tildelt.
Sagsbehandling:
Byrådet har den 23.november 1983 besluttet at
stille at areal på 4.000 m2 vederlagsfrit til
rådighed for Det Danske Spejderkorps. Arealet
er en del af et areal på i alt 10.000 m2, som
er en del af modtagepladsen på Lystrupvej, og
som er retableret med muld og græs.
Der foregår i øjeblikket undersøgelser af, om
grundvandet under modtagepladsen er forurenet
af perkolat. Såfremt der skal foretages
afværgeforanstaltninger, kan det bive
nødvendigt at anvende en boring på det
retablerde areal til pumpning eller
prøveudtagning.
Desuden har teknisk forvaltning søgt
Hovedstadsrådet om tilladelse til yderligere
opfyldning af pladsen.Dette kan også medføre en
opfyldning på i hvert fald en del af det
retablerede areal.
Det indstilles, at den eventuelle udvidelse at
det areal, som spejderkorpset kan disponere
over, sker på betingelse af dispositionsretten
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kan opsiges med Vi års varsel.
13.06.03G01

F 2541 (KU-sag)

17.
EVENTUELT.

P
18.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet hævet kl. :
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