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Herved Indkaldes til trafikudvalgsmøde, onsdag den
6.oktober 1982, kl. 14.00 på teknisk forvaltning.

Fraværende:
//

/ o", ^

»5^

Meldt afbud:

Nedenstående dagsorden har været drøftet med politi
inspektør H.O.Pedersen på téknikermøde.

DAGSORDEN:

1.

05.07.02A26
Regulativ for vintervedligeholdelse
se af veje- og stier.

og renholdel

Referat teknikermøde:
Det indstilles, at der ikke foretages ændringer
i nuværende regulativ.

2.

Færdselsuheldsregistrering, kommunevej e .

Referat teknikermøde:
Uheldsregistreringen giver ikke anledning til
iværksættelse af foranstaltninger udover afmærk
ning ved krydset Manderupvej/Hørupvej, der besigtiges inden mødet.

05.01G01
3.

Trafikfarlige skoleveje.
Politiet har ændret klassificeringen af Rappendamsvej til, at vejen er trafikfarlig for børn
til og med 3.klasse.

Referat teknikermøde:
Klassificeringen fastholdes.

4.

05.13.06P21
Færdselsafrrasrkning.
Slagtermester Bent Hansen anmoder cm at få ind
ført P-forbud i Jernbanegade nærmest Kongensgade
af hensyn til til- og frakørsel til slagterforret
ningen.
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UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og
miljø, onsdag den 6.oktober 1982, kl. 15.00 på teknisk forvaltning, Slangeru ård.___

Meldt afbud:

.

T ^ r r '/^ t 4 ^
Fraværende:

yo/4y

S/<&>

DAGSORDEN:

7.

Orientering og efterretning.

a. Referat fra møde cm F-gasanlæg til matr. nr. 9 eæ
Slangerup.
b. Bekendtgørelse cm kommunale indsamlinger af papir
og drikkevareemballage.
c. Varmeforsyningsplanlægning "Status 1982".
d. Studieprojekt "Store vindmøller i Danmark".
e. Olie- og kemikaliecentralen i Hillerød.
Skrivelse fra Græsted-Gilleleje kcmmune cm ind
kaldelse til repræsentantskabsmøde.
f. Indbydelse til "6.gendan-konference" der holdes
i november.
g. Fællesrepræsentationen for private vandværker i
Danmark fremsender orienteringsskrivelse.
h. Referat fra formandsmøde den 13.9.1982, vejfolkene.
i. Bekendtgørelse nr. 422 af 14.juli 1982, cm begræns
ning af energiforbruget i bygninger.
j. Rapport vedrørende spildevandsanalyser: september
Slangerup: Ingen bemærkninger.

k. Drikkevandsanalyser: august,septaæber
Strenghøjgård: resultaterne utilfredsstillende
Jørlunde vandværk: Intet at bemærke
Uvelse Lystrup vandværk: Intet at bemærke
Vandingsanlæg Gørløsevej 15: Intet at bemærke
I/S Nybrovejens vandværk: Intet at bemærke
Slangerup Overdrev 2: Intet at bemærke
Lystrupvej 31: Udtaget p.g.a. klage over unormalt
udseende og smag.
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1. Bassinvandsundersøgelse: september 1982
Slangerup svøitmebad: Intet at benrerke
Metalskolen:
Intet at bemærke

m. Trafikrapport 1981 fra vejdirektoratet.
n. Bestyrelsesmøde i AFAV I/S 24.september 1982.
o. Politimesteren meddeler
tilladelse
til forhandling af ost, røgvarer og fisk fra kø
levogn. MLK har nedlagt forbud mod forhandling,til
der ligger godkendelse af opbevaringslokaler.
p. Frederikssundsbanen.
Skrivelse fra Stenløse kommune til Hovedstadsrå
det.
q. Kcmmissarius for ekspropriationer fremsender eks
propriationsmateriale over erhvervelse af jord
til hovedlandevejene nr. 136 og 141 samt lande
vej nr. 520.
Forretningen holdes den 11.,12. oa 18.oktober
1982.
r. Levnedsmiddelundersøgelser: september
Slagter
Slangerup brugs:
Irma:

: For mange gærceller i pølse
salaten.
Intet at bemærke.
Intet at bemærke.
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8.

00.01A21
Kanpetancefordelingsplan.
Borgmesterkontoret anmoder cm bemærkninger til
forslag til revideret kompetancefordelingsplan af
26.maj 1982.

9.

00.01005
Kingoskolens tag.

A. Kulturelt udvalg meddeler, at de har ansøgt by
rådet cm frigivelse af anlægsbevilling til re
novering af Kingoskolens tag. Samtidig ansøger
udvalget udvalget for teknik og miljø cm at søge
frigivet midler over energi-besparende foran
staltninger til isolering af tagkonstruktion.

B. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling.
00
22
01
03

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Energibesparende foranstaltninger
Fælles formål
Anlæg
kr. 579.163

Ansøgning an anlægsbevilling
Tidl. meddelt bevilling
Bevilling i alt

kr.
kr.
kr.

579.163
2.443.194
3.022.357

Projektet opført i investeringsoversigten, god
kendt af byrådet ved 1 .behandling aug. 1982, så
ledes:
Tidl. år
1.107

1982
1.634

Starttidspunkt:

1983

1984

595

595

1985
595

Sluttidspunkt:
1987

Begrundelse for ansøgning: Efterisolering af
Kingoskolens tag i forbindelse med ny tagdæk
ning på skolen.
297.806 er restbeløbet på investeringsoversigten
i 1982. Resten tages af 1983 beløbet.
J f . rapport vedrørende energibesparende foran
staltninger.
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10.

00.01005
Ansøgning om anlægsbevilling.
00
52
03

Byudvikling
Øvrige miljøforanstaltninger
Anlæg

Levnedsmiddelkontrol

kr. 403.000

Ansøgning cm anlægsbevilling
Tidl. meddelt anlægsbevilling

kr. 403.000
kr._______ 0

Bevillingen udgør herefter

kr. 403.000

Projektet opført i investeringsoversigten god
kendt ved 1 .behandling den 25.8.1982 således:
Før 1982
0

1982

1983

1984

123.000 264.000 16.000

Begrundelse:
Indgået aftale om opførelse af et fælleskommunalt levnedsmiddellaboratorie i Hillerød.

11.

05.01.12G01
Vejbelysning.
Grundejerforeningen Kongshøjparken anmoder cm
at få opsat yderligere•6 lamper på .udstykningens
veje.

Sagsbehandling:
Udvalget tilbød i skrivelse af 2.6.1982 at over
tage drift og vedligeholdelse af 8 stk. park
lygter, såfremt grundejerforeningen var ind
stillet på at afholde etableringsudgiften.
Grundejerforeningen har anmodet cm et møde her
em med henblik på alternative muligheder.
Mødet vil blive afholdt inden udvalgsmødet.
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12 .

05.01.16G01
Beplantning på gader og v eje.

(3 0 ~

Gartnerformanden fremsender forslag til "Plant
et træ i 1982" i anledning af kampagnen, der er
indledt af en række foreninger.

Sagsbehandling:
Behandlet på udvalget for teknik og miljø's møde
7.4.1982, pkt.10.
Handels- og håndværkerforeningen kontaktet, men
har ikke reageret på henvendelsen.

13.

05.14.06G01
Møntelefonskab.
Stillingtagen til evt. opstilling af flere mønttelefonboxe jf. pkt. 6 på teknik- og miljøud
valgets møde den 2.6.1982.

v £ 7

£
7^

-

Sagsbehandling;

y

Forholdet har været drøftet med KTAS, der ikke
skønner,der er behov for opsætning af flere mønttelefonboxe i Slangerup katmune.

14.

y

y

07.02G01
Bortskaffelse af specialaffald.
Forslag til etablering af ordning for indsamling
og bortskaffelse af specialaffald (affald fra
plejehjem, læger, tandlæger m.v.).

Sagsbehandling:
De berørte er tilskrevet, der er ikke indkommet
indsigelser mod bestemmelserne.

15.

07.03G01
Losseplads.

4 L _____________________________________
fe?

A. Hovedstadsrådet fremsender lossepladsplan for
Hovedstadsregionen 1981 - 1992.

7^
N r. 587
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B. Takster for levering af affald til container og
modtageplads, Lystrupvej.

Sagsbehandling:
A. Rapporten lægger op til at Slangerup kanmune ikke
skal etablere ny losseplads, men fra 1983 skal
betjenes af Ølstykke kcmmunes losseplads.
B. Nuværende takster:
Mindre partier (kvarte læs)
Halve læs
Hele læs

16.

kr. 50,00
kr. 100,00
kr. 200,00

07.04P24
AFAV I/S
Bestyrelsen for selskabet anmoder kommunen cm
at tage indsigelserne imod forslag til nye ved
tægter op til fornyet overvejelse.

Sagsbehandling:
Materialet er udsendt.

17.

09.01.01G01
Godkendelse i henhold til miljøloven.
Gørløsevej 5, Enggården, Uvelse
søger cm tilladelse til opførelse af mink
farm på matr. nr. 7 a Uvelse, emfattende ca.
21-22 læhuse for 1.500 avlsmink med opdræt.

Tsp/~'
O^w-

• /C <">^. 7

/-

^

<^cxZ/-

Sagsbehandling:
har klaget over miljøstyrelsens
afgørelse cm, at der ikke må etableres mink
farm på ejendommen til miljøankenævnet.

4 y ~

Miljøankenævnet anmoder cm at få fremsendt evt.
bemærkninger til sagen.

y;?*?

18.

09.13.04G01
Indfangning af vilde katte.
Kattens Værn fremsender tilbud på kontraktlig

t-
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82.09G01
Levering af fyringsolie.

t

-

Stillingtagen til cm nuværende kontrakt med A/S
Dansk Shell, scm udløber 31.12.1982, skal løbe
videre eller cm leverancen skal udbydes.

23.

83.15G01
Konsulentbistand, affaldsplanlægning.
DIF meddeler, at der er oprettet en kcmité
"Dansk Kcmité for Affald" "DAKOFA" til vare
tagelse af ingeniørmæssig og ledelsesmæssige
problemer i forbindelse med affaldsbehandling.
Kcmitéen opfordrer til kommunalt medlemsskab
der for 1983 er budgetteret til kr. 900,-.

24.

05.04.01G01
Private stier.
Uvelse Byvej 6, matr. nr. 36 b Uvelse
søger cm tilladelse til forlægning af privat sti
over ejendcmmen.

Sagsbehandling;
Udvalget har på møde 6.september 1978 i en tid
ligere sag vedtaget at stien ikke må nedlægges.
Der er skitsemæssigt udarbejdet forslag til for
lægning af stien, der kan indstilles godkendt,
såfremt de berørte grundejere kan blive enige her
em og selv afholder udgiften ved befæstelse af ny
sti.
I medfør af privatvejlovens kap. 9 skal der ske
offentlig bekendtgørelse inden endelig godkendelse
kan gives.

25.

06.01.12G04
Kloakforsyning, ekspropriation.
Ekspropriation for fremføring af hovedkloak
fra P-brønd Roskildevej til afskærende ledning
fra Jørlunde.

„

/ * < £ ? S

f
Ekspropriationen crafatter rådighedsindskrænkning
på følgende ejendomme.
1. SID, Roskildevej 2
matr. nr. 13 n, 13 t Slangerup
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JZ &

J

SZ

S^ J

y

3 3 .^7 ^

2. Østre Byggeadministration,
Rigensgade 11, 1316 Kh. K.
matr. nr. 13 ak, 13 an Slangerup
3.

Roskildevej 4
matr. nr. 13 x Slangerup

4.

Kongensgade 10/1
matr. nr. 13 z Slangerup

i***-

__

5.

£ 7,S V t

S^J

/Ct

Roskildevej 10
matr. nr. 13 r, 13 s Slangerup

/6,

33,7$

Sagsbehandling:
Åsteds- og forligsforretning afholdes fredag
den 1.oktober 1982.

Ar. so
%

•6* ^

26.

.>/

/2 /é T -S Q ’

<£»

73

S>*S-É2

05.03.02G01
Qmfartsveje, stitunnel.
Ingeniørfirmaet Carl Bro A/S fremsender projekt
forslag for stitunnel under ld.v. 520 v/Kratgården.

/ U . <7

Sagsbehandling:
Projektforslaget giver ikke anledning til be
mærkninger, men stiens videre forløb,herunder
ekspropriation for stien,bør afklares inden
ekspropriationsforretningerne d. 11, 12 og 18.
oktober 1982.

27.

00.01003
Revision af budgettet 1982.
Byrådet anmoder cm at få fremsendt tillægs
bevillinger for 1982 til oktober mødet.

Sagsbehandling:
Driftsbudgettet:
Matr. nr. 22 Slags
lundevej, havekolonier,
indtægter

- bevilling

2.000

+ bevilling

y?

.
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UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

6.10.1982
- bevilling

+ bevilling

Spildevandsanlæg.
Hovedkloakker m.m.
Ledninger og brønde,
entreprenør- og håndværks
yd.

60.000

Rensningsanlæg.
Tekniske installationer,
øvrige tjenesteydelser

20.000

Slam- og recipientpleje
øvrige tjenesteydelser

40.000

Renovation.
Driftsmidler,
sække
kørsel
AFAV

26.000
35.000
64.800

Lossepladser
Arealer og pladser
entreprenør- og håndværksyd. 30.000
afgifter

25.000

Bortskaffelse olie- og
kemikalieaffald._______
afgifter bet. andre kcm.
øvrige indtægter

3.000
3.000

Varmecentral
Driftsmidler,
brændsel og drivmidler
116.000
tekniske installationer
entreprenør og håndværksyd.

16.000

Vejvæsenet.
Kommunale veje.
Forstærkning af kørebaner
m.m.______________________
Veje
øvrige tjenesteydelser
16.400
stier.
øvrige varekøb
20.600
entreprenør- og håndværksyd. 32.700
øvrige tjenesteydelser
4.500
slidlag på kørebaner,
veje
øvrige varekøb
353.100
entreprenør- og håndværksyd.
stier,
entreprenør- og håndværksyd.
øvrige tjenesteydelser
16.400
reparation af belægninger,
veje,
øvrige varekøb
47.000
entreprenør- og håndværksyd. 22.200
stier,
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- bevilling

øvrige varekøb
entreprenør- og hånd
værksydelser

26.800
16.300

vejbelysning,
øvrige tjenesteydelser
færdselstavler og anden
afmærkning,
entreprenører- og hård værksydelser
I alt

+ bevilling

10.000
10.000
841.800

731.000

Bemærkninger:
Spildevandsanlæg: Grundet driftsproblerær har
der været ekstraudgifter ved bortkørsel af
slam fra slamkoncentrator og større udgift til
AFAV.
Ligeledes har strømforbruget på rensningsanlæg
ikke kunnet holde.
Som besparelse peges på konto: ledninger og
brønde.
Renovation: Sække. Der er budgetteret med ind
køb af 135.000 stk. For at opnå mængderabat kø
bes 150.000 sække i indeværende år, heraf vil
de ca. 15.000 henstå til 1983.
Lossepladser: Indtægterne forventes ikke at kun
ne holde, til gengæld forventes en tilsvarende
besparelse på vedligeholdelse af pladsen.
Olie- og kemikalieaffald: Forventet merforbrug
i afgift til Kommunekemi. Større indtægter.
Varmeforsyning: Anslået mindreforbrug på olie
indkøb, men en ekstraudgift ved udskiftning af
varmemåler.
Vejvæsen: Der er peget på besparelser på de
forskellige driftskonti indenfor asfaltanrådet
for i størst mulig udstrækning at kunne gennem
føre slidlagsbelægningen, specielt Lystrupvejen.
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Revision af investeringsoversigten 1982,
med udgangspunkt i budget 1983 godkendt i
byrådet 29.9.1982, jfr. side 174, 175 og 176.
(1.000 kr.)
- bevilling

+ bevilling

Del af matr. n r .

8 a Uvelse

34

Afskærende hoved
ledning

165

Vejanlæg i forbindelse
med omfartsveje

207

I alt

-

372

+

34

28. 00.01008
Kloakforsyning Hørup renseanlæg.
Rengskab for anlægsbevilling.
Bevillinger:

kr. 559.000,00

Afholdte udgifter

kr. 542.313,62

Mindreudgift

kr.

I procent

:_3%

29. Eventuelt.

30. Meddelelser til pressen.

Mødet hævet k l .:

. 2 i-Q• &Z HoL
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