UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

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

Fraværende

Meldt afbud:

Bent Nielsen

DAGSORDEN:

1.

Orientering og efterretning.

a. Omfartsvej ene.
Naturfredningsnævnet meddeler dispensation
fra afstand fra fredede fortidsminder.
b. Brolæggersvendene gør opmærksom på den store
ledighed indenfor faget.
c. Tilsyn med svømmebade, februar 1982.
d. Planstyrelsen fremsender rapport "Nogle sam
menhænge mellem kommuneplanlægning og varme
planlægning.
e. Tilsyn med restaurationsvirksomheder.
f. Miljøstyrelsen fremsender rapport fra konferen
ce "Miljø, samfundsplanlægning og borgernes
hverdag".
g. Færdselsuheldsregistrering, kommunale veje.
h. Tilsyn med levnedsmiddelvirksomhed, jan.1982.
i. Byggestyrelsen fremsender bekendtgørelse om
ændring af bekendtgørelse om begrænsning af ener
giforbruget i bygninger.
j. Fredningsstyrelsen fremsender publikation "Rest
produkternes anvendelsesmuligheder".
k. Tilsyn med renseanlæg, januar 1982.
Spildevandsanalyser udtaget på Slangerup og Uvel
se renseanlæg. Krav om BI,- og Rest-N ikke overholdt.
1.

Vejdirektoratet fremsender fortegnelse over
"Rutenummerering?

m.

Kursus om "Teknik- og miljøområdet - kommunal
bestyrelsesmedlemmer" .

.5 8 8

DAFO LO -F RE D E R IKSH A V N

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

n. Referat fra møde i miljø og levnedsmiddelkon
trollen, 4.2.1982.
o. Skrivelse fra Dansk Pakke Distribution vedrørende
kloaktilslutningsbidrag.
p. Faldskærmsklubben Høvelte.
Indberetning af foretagne flylift for 2. halv
del af 1981. Springkalender for 1982.
q. Foreningen Dansk Gas indbyder til gasmøde i
Aalborg den 22.4.1982.
r. HNG I/S fremsender rapport "omkostninger ved
konvertering til naturgas".
s. Spildevandsanalyse for Sundbylille renseanlæg
februar 1982.
t. Hovedstadsrådet meddeler godkendelse af ændret
tidspunkt for kørsel på Slangerup speedway.
u. Miljøstyrelsen stadfæster udvalgets afgørelse
og stiller yderligere vilkår i sag om place
ring af svinefarm på matr. nr. 7 a Uvelse i
minimums afstand på 100 m fra byzonegrænse.
v. Referat af møde i HNG I/S den 12.februar 1982.
x. Referat fra møde i samarbejdsudvalget for vejfolk.
y. Referat vedrørende planlægning af energibesparen
de foranstaltninger for kommunens ejendomme.

06.00P15
2.

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

Sagsbehandling:
Sagen udsat fra sidste møde.
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3.

Forretningsorden
Gennemgang af forretningsorden.

Sagsbehandling:
Revideret forslag af 3.2.1982 fremsendes hoslagt.

4.

00.01029
Revision af kloakbetalingsvedtægten.
Udarbejdelse af forslag til nedsættelse af kloak
tilslutningsbidraget for parceller udlagt til
industri.

yf

i

Sag sb ehand1ing:
Det indstilles, at man regulerer bidraget ved
nedsættelse af faktoren 0,5 i vedtægtens § 4A
stk. 2. Beregningseksempler ved nedsættelse af
faktoren til 0,4 og 0,35 og 0,30 og 0,25 vil
foreligge til mødet.

t c S JJ&S.
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5.

02.08.10P21
Byggemodning for almennyttigt boligbyggeri på
matr. nr. 12 z Slangerup "Morelhaven".
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Frigivelse af anlægsbevilling.
Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til
dækning af kommunens andel af udgiften til
etablering af F-gas tankanlæg.
00
22
3

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Jordforsyning
Byggemodning matr. nr. 12 z Slangerup
Anlæg

Ansøgning om anlægsbevil.
tidl. meddelt anlægsbevil.

kr. 46.000
kr. 230.000

Bevill. udgør herefter

kr. 276.000

Projektet opført i investeringsoversigten således
Tidl. år
0
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1982
1080

1983
432

1984
216

1985
0
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Begrundelse:
Kommunens andel i F-gas tankanlægget der skal
betjene lejeboliger og villaparceller på frugt
plantagens areal.

Sagsbehandling:
På sidste møde vedtog udvalget at anmode HNG
om at etablere F-gas anlæg.
Ved møde med HNG har det vist sig, at det vil
give tidsmæssige forsinkelser for boligselskabets
byggeri, hvis HNG skal forestå anlægsarbejdet.
Det indstilles, at der søges frigivet anlægsbevil
ling svarende til 25% af udgiften ved etablering
af tank, kr. 46.000,-.
HNG har erklæret sig indforstået med at anbefale
overfor bestyrelsen at de overtager anlægget til
kostprisen - tilslutningsbidrag kr. 2.000,- pr.
bolig, når anlægget er endelig etableret.

6 .

05.01.12P21
Vej- og stibelysnin g .
NESA A/S fremsender forslag til opsætning af 4
parklygter på Morelvang (40 W lysrør) og 6 stk.
parklygter (50 W Hg-lamper) på hovedsti gennem
boligbebyggelse på matr. nr. 12 z Slangerup.

Sagsbehandling:
Indstilles godkendt. Udgiften ved etablering
af belysning på Morelvang afholdes over frigivet
anlægsbevilling og belysning på stien afholdes
af boligselskabet.

7.

05.03.02G01
Stitunnel.
Frederiksborg amtsråd anmoder om tiltrædelse af
at ingeniørfirma Karl Bro A/S antages som råd
givende ingeniørfirma ved projektering af stålspunstunnel for sti under omfartsvej fra Ny Øvej
til Kratgården.

Sagsbehandling:
Indstilles godkendt på vilkår at hovedprojekt
skal godkendes af kommunen, inden udbydes i lici
tation og under forudsætning af at projekteringsog anlægsudgifter i.h.t. tidligere aftaler først
kommer til betaling i 1983.
N r. 588
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8.

05.01.12G01
Vejbelysning.
Grundejerforeningen Kongshøjparken anmoder om at
få udbygget belysningen i området samt at få
dispensation fra bestemmelserne om slukning af
vejbelysningen i nattetimerne for at imødegå hær
værk.

Z

7

Sagsbehandling;
Grundejerforeningen har tidligere anmodet om at
få opsat yderligere belysning, hvilket blev afslå
et på møde den 1.6.1977.

9.

13.05.03G01
Kollektiv trafikbetjening.
HT meddeler, at passagererbefordningen med skole
buslinie kan udvides til kørsel i skoleferier og
på skolefridage på de ugedage, hvor skolebussen
normalt kører, såfremt kommunen vil afholde
udgiften hertil.
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10.

82.06000
Energibesparende foranstaltninger.
Ved udskiftning af belysningen på Lindegårdsskolen
og Kingoskolen er der frigjort en del lamper
til afhændelse.

Sagsbehandling:
Lamperne på Lindegårdsskolen har været annonce
ret til salg, der er kun kommet henvendelse fra
lærerne på Lindegårdsskolen, der tilbyder at
købe 11 stk. å 200 kr.

11

.

82.06G01
Varmecentralen.
Efter gennemførelse af energibesparende foranstalt
ninger, specielt nat- og week-end sænkningsudstyr,
kan de oprindeligt monterede vandmålere på varmeledninger til skoler, idrætshal m.m ikke registre
re tilfredsstillende.
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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.

05.01.12P21
2.

Vejbelysning.
NESA A/S fremsender efter anmodning forslag
til etablering af belysning på rutebilstations-r
arealet.

13.

00.01003
Ansøgning om tillægsbevillinger 1981, drift.
Bliver fremsendt som punkt på tillægsdagsorden
senere.
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Tillægsdagsorden til møde 3.marts 1982.
00.01003
13. Ansøgning om tiliægsbevillinger 1981, drift.

Kontobetegnelse

Merforbrug +
mindreforbrug (afrundet .hele' hundrede)

Renseanlæg.
1. Fast ejendom
2. Tekniske installationer
3. Slam- og recipientpleje

6.000 +
43.000 +
65.900 +

Hovedkloak og pumpestation.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fast ejendom
Maskiner og materiel
Ledninger og brønde
Slam- og recipientpleje
Lodsejerbidrag
Andre indtægter
Henlæggelse

6.700
2.200
23.400
5.400
13.500
24,200
148.100

+
+
+

Renseanlæg, hovedkloak og pumpe
stationer i alt
169.200 +
169.200 Begrundelse for mer- og mindreforbruget:
ad. 1.
Kontoen har været budgetteret for lavt. Der har
været en del mindre ekstraarbejder i forbindelse
med installation af telefon og utætheder ved led
nings gennemf øring.
ad. 2.
Der har væren en uforudset driftsskade ved tryk
ledning. Udgiften ca. kr. 15.000 er forlods af
holdt af kommunen, men udgiften forventes dækket
af enten det projekterende eller udførende firma,
der forestod rensningsanlæggets udbygning.
Herudover har der været udgifter ved etablering af
opkaldeautomatik med ca. kr. 18.000, der ikke var
taget højde for i 1981 budgettet.
ad. 3.
Midt på sommeren 1981 fungerede slamstabiliserings
delen ikke tilfredsstillende med store lugtgener
overfor Slangerup byområdet, hvorfor det var nød
vendigt delvis at tømme slamkoncentratoren og slam
stabiliseringstank. Endvidere forsøgte man at til
føre kemikalier for at nedsætte lugtgenerne.
Endvidere var der budgetteret med bortkørsel af en
slammængde på 1.000 ton, hvor de faktisk tilkørte
mængder til AFAV var 1.366 tons, og afgiften til
AFAV er steget fra kr. 60 til kr. 65 pr. ton,
exe1. moms.
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ad. 4.
Vi har .tidligere peget på besparelser på denne
konto, der desværre har været for stor, idet det
har vist sig, at elforbrug ved drift af pumper
har været større, end vi forudsatte sidst vi søgte
bevilling.
ad. 6 .
Vi har tidligere peget på besparelse på denne
konto, men da det er en konto, der afhænger af uforudsete skader på ledningsanlægget, der umiddel
bart skal afhjælpes er det svært at budgettere
korrekt.
ad. 9 .
I henhold til kloakbetalingsvedtægten afholder
kommunen 20% af de samlede driftsudgifter. Ved
budgetlægningen er beløbet blevet afsat for stort.
ad.10.
Underskuddet foreslås finansieret over henlæggel
ser, der er optaget på budgettet med kr. 250.000.
Kontobetegnelse
Merforbrug +
______________________________mindreforbrug (afrundet hele hundrede)
Renovation.

x)

11. Driftsmidler
12. Kørsel
13. Betaling til AFAV
14. Renovationsafgift
15. Stativer
______ ____________________

1.000
29.100
71.600
3.100
16.200
11.600

+
+

Dagrenovation i alt

40.700 +
91.900 -

Begrundelser:
ad. 12.
Kørsel: Kørselsgodtgørelsen til vognmanden ligger
i fast aftale i henhold til overenskomst med regu
lering ud fra overenskomstmæssig stigning. Konto
en har været budgetteret for lavt.
ad. 13.
Betaling til forbrændingsanstalt: Der har i 1981
været søgt tillægsbevilling på i alt kr. 123.000
til dækning af stigning i afgift. Ved beregning
af stigningen var der ikke taget højde for, at der
fandt forudbetaling sted med et kvartal i januar
måned.
El
Driftsoverskuddet indstilles overført til renova
tionskontoens status.
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Kontobetegnelse

Merforbrug +
_____ mindreforbrug (afrundet hele hundrede)

Lossepladser.
16. Arealer og pladser
17. Afgifter____________

4.600 +
4.100 +

Lossepladser i alt_____________

8.700 +___

Begrundelser:
ad.16.
Arealer og pladser: Udgifter ved at holde container
pladsen er den væsentligste del af overskridelsen,
det skyldes bl.a. glasindsamling, der har beløbet
sig til ca. kr. 6.700, men tilsvarende er der
under afgifter optaget indtægter på ca. kr. 2.000
for salg af glas. Udgiften ved tømning af contai
ner, der er opstillet ved Brugsen er indregnet,
men indtægterne ved salg af glas herfra har vi end
nu ikke fået opgørelsen over, ca. kr. 2.500 - 3.000 ad.17.
Afgifter: De mindre indtægter skyldes, at tilkørs
len er faldet væsentligt, efter at afgifterne
er reguleret op.
Bortskaffelse af olie- og
kemikalieaffald._________
18. Olie- og kemikaliebe
kæmpelse
19. Fast ejendom
20. Afgifter
_____________________________________________________________________

2.500 2.700 5.200 +
10.0 00

- ___________________

Olie- og kemikalieaffald i alt
5.200 +
__________ _ _ _ _ _______________ 15.200 Begrundelser:
ad. 18.
De væsentligste udgifter har ligget ved bortskaf
felse af affald fra industrier og lignende, som i
henhold til vort regulativ selv skal afholde ud
gifterne.
21. Levnedsmiddelkontrol
22. Skadedyrsbekæmpelse

3.000 +
3.900 -

Offentlige toiletter.
23. Personale
24. Driftsmidler
25. Fast ejendom

2.000 +
1.000 11.800 -

Toiletter i alt

2.000 +
12.800 -

Begrundelse:
ad. 25.
Offentlige toiletter: Mindreforbruget skyldes bl.a.
mindre hærværk på bygningen og installationer.
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Kontobetegnelse
Merforbrug +
____________________________mindreforbrug /afrundet hele hundrede)
26. Kommunens.bidrag til
kloakforsyningen.

8.000 -

Vandløbsvæsenet.
27. Grødeopskæring
7.700 +
28. Rørledninger___________________ 5.400 Vandløbsvæsen i alt
7.700 +
__________ ________________________ 5.400 ~
Begrundelse:
ad. 27.
Overskridelsen på grødeopskæring skyldes, at Skæ
vinge kommune har fremsendt en opkrævning på
8.400 kr. for oprensning af vandløb siden 1976,
idet de ved en forglemmelse ikke har fremsendt
opkrævningerne i de forløbne år.
Vejvæsenet.
29. Driftsbygninger og
pladser
30. Maskiner og materiel
31. Andre udgifter
32. Private veje
33. Forstærkning af færdselsbaner
34. Slidlag på færdselsbaner
35. Færdselsbaner i øvrigt
36. Tværprofilelementer
37. Færdselsreg. foranstaltninger m.v.
38. Renholdelse
39. Større bygværker
40. Vejbelysning
41. Vintervedligeholdelse
Vejvæsenet i alt

4.100 +
44.300 +
800 5.400 100
1.400
6.900
1 .900

+
+
+
-

25.200 2.700 6.000 3.000 17.500 +
74.300
45.000

+

Begrundelser:
ad. 30.
Overskridelsen på kontoen for maskiner og materiel
skyldes for de kr. 24.400 vedkommende, at der ved
budgetlægningen ikke var taget højde for ansvars
skadeforsikring, idet disse forsikringer tidligere
har været budgetteret på administrationskontoen.
Den sidste del af overskridelsen på kontoen skyldes
stigninger på dirvmidler.
ad. 32.
Indtægten på kr. 1.800 skyldes en for sen indbeta
ling fra lodsejer ved istandsættelse af Vandtårns
vej /Hans Atkesvej. Kontoen har herudover ikke
været anvendt i 1981.
ad. 37.
Forbrug på diverse konti afhænger af bl.a. hær
værk på skilte og behovet for afmærkning.
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Se i øvrigt vedlagte notat af februar 1982.

14.

Eventuelt.

15.

Meddelelser til pressen.

Mødet hævet k l .:

Referat udsendt 5.3.1982
kl
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