UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
Herved indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget
for teknik og miljø, onsdag den 21. april 1982,
kl. 14.00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.
Meldt afbud:

Fraværende:

DAGSORDEN:

1.

2.

Orientering og efterretning.

09.06G01
Genbrug.
Miljøstyrelsen anmoder om kommunens stillingtagen
til, om hvorvidt man ønsker at indgå i 3 årig
forsøg med indsamling af papir og glas fra pri
vate husholdninger, hvilket der kan ansøges om
tilskud til på 75% af de investeringer, der af
holdes i forbindelse med etablering af en ind
samlingsordning i 1982.
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3.

05.01.21P20
Omfartsveje ved Slangerup by.
Frederiksborg amtsråd fremsender detailprojekt
for hovedlandevejene 136 og 141, og for lande
vej 520 med anmodning om en udtalelse.
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4.

05.01.15P21
Omfartsveje ved Slangerup by.
Udskrift af forhandlingsprotokollen for eks
propriationskommissionens møde den 23.3.1982.
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13.02. p i s Lov om vandforsyning.
I medfør af lov nr. 299 af 8.6.1978, skal kom
munerne udarbejde planer for, hvorledes vandfor
syningen skal tilrettelægges, herunder hvilke
anlæg forsyningen:.skal bygge .på, og hvilke for
syningsområder de enkelte anlæg skal have. ..
Planen skal godkendes i hovedstadsrådet.

Sagsbehandling:
Tilbud indhentet fra ingeniørfirma J. Krviger A/S
på udarbejdelse af vandforsyningsplanen.
En del af de opgaver, der ligger i vandforsynings
planen er vi i teknisk forvaltning i stand til at
klare, men der vil være behov for at kunne trække
på bistand fra et firma, der har specialviden
indenfor det pågældende område.

I

6.

13.02.01P21
Vandindvindingsplanlægning.
Hovedstadsrådet fremsender rapport "Status 1981
over vandindvindingsplanlægningen i hovedstads
regionen" .

Sagsbehandling:
Indstilles taget til efterretning.

7.

13.03.00P15
Varmeforsyningsplan.
Energiministeriet fremsender varmeplandirektiv
for Slangerup kommune vedrørende udformning af
forslag til delplan for varmeforsyningen, baseret
på naturgas med pålæg om at byrådet endelig
vedtager delplanforslaget inden 15.9.1982.

Sagsbehandling:
På grund af direktivet vil der fra forvaltningen
foreligge forslag til delplan til udvalgsmødet i
maj måned.
Der foreslås følgende tidsplan: Teknik;og miljø
udvalget, økonomiudvalget, byrådet i løbet af maj
måned, offentliggørelse ca. 1.6. 82 og 6 uger
frem. Stillingtagen i teknik og miljøudvalget,
økonomiudvalget og byråd i løbet af august måned.
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13.03.00029
Varmeforsyning.
Slangerup svømmebad søger om udsættelse med be
taling af varmeregning for 1981.

8.

Svømmebadet er afkrævet kr. 281.875.

13.05.03G01
Kollektiv trafikbetjening.
HT meddeler, at passagerbefordringen 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.

9.

Sagsbehandling:
Vognmand Knud Romanowski er anmodet om at opgøre
passagerbefordring på skolebuslinierne.

I0. Bevillinger til hyrevognskørsel.
a. Edel Møller Nielsen har 24.2.1982 indleveret
sin bevilling til hyrevognskørsel.
Elin Sørensen har 31.3.1982 indleveret sin be
villing til hyrevognskørsel.
b. Lars-Erik Stuhr, Lindegårds Allé 6, søger om
hyrevo gnsbevi11ing.

Sagsbehandling:
ad.a Der skal tages stilling til, om bevillingerne
skal opslås ledige eller inddrages.
ad.b Ansøgeren har ikke tidligere kørt hyrevognskør
sel, jf. § 2 i bekendtgørelsen om kvalifika
tioner hos ansøgere.

Knud Romanowski har i skrivelse af 4.4.82 henstil
let, at de indleverede bevillinger inddrages, og
at man hen ad vejen søger bevillingerne nedbragt
til 5 bevillinger.
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11.

05.01.07P21
Omfartsveje ved Slangerup b y .
Kommunale anlægsarbejder i forbindelse med omfartsveje.

1. Anlæg af stitunnel under lvd. 520 og udbygning og
regulering af sti fra Ny Øvej til GI. Københavns
vej, udførelsestidspunkt 1983, anslået udgift
kr. 900.000.
2. Omlægning af Slagslundevej som følge af broanlæg.
Ekspropriationsforretning 1982, anlæg 1983, an
Å „
slået udgift kr. 910.000.
3. Anlæg af sti langs Græse å fra Hauge Møllevej til
speedwayklubbens baneanlæg, anlæg 1984, anslået
udgift kr. 330.000.
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4. Anlæg af forbindelsesvej fra Frederikssundsvej
til Jordhøjvej, anlæg 1984, anslået udgift kr.
702.000.
5. Regulering og udbygning af Roskildevej med sti
anlæg fra "trekanten" til lysreguleret kryds lvd.
520, hlvd. 136, anlæg 1985, anslået udgift kr.
810.000.
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6. Anlæg af tunnel under'Roskildevej fra Højgård til
Guldborghøjs jorder, anlæg 1985, anslået udgift
kr. 880.000.
7. Nedlægning af vej stykket Møllebakken fra Slange
rup Foderstofforretning til Jørlunde by og opta
gelse af vejstrækningen som of-fentlig sti.
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Sagsbehandling:
I det administrativt udarbejdede anlægsbudget,
der skulle være færdigt 25.3.1982, er der taget
højde for udgifterne.
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Det indstilles, at byrådet anmodes om tilladelse
til at ekspropriere jord til udbygning af Slags
lundevej fra Lindegårds Allé til GI. Københavns
vej .

12.

Eventuelt.
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