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2. august 1995

Hei*ved indbydes Teknisk Udvalgs m edlem m er og
politiet til Trafikudvalgsm øde
onsdag den 2. august 1995, kl. 15.00
i modelokalet Thomas Kingo.
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Efterfølgende vil Teknisk udvalg holde o rd in æ rt ud
valgsmøde:
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DAGSORDEN
TRAFIKUDVALGSM ØDE:

Tilstede:

72/

^

80. Orientering og efterretning.

81.Registrering af trafikuheld på kommunevej
05.00.G01 F6905
dsh
Indberettede uheld i perioden november 1994 - juli 1995
og registrering af samtlige trafikuheld på oversigtskort
for en 5 års periode.
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Udtalelse fra teknikermøde:
Der skal ses på opmærkningen af Brobæksgade/Stationsvej-krydset, idet der efterhånden er en del
bil/cykel-uheld her.
Det foreslås at lave blå cykelstriber langs Brobæksgade
ud for Stationsvej.
Det indstilles,
at vejvæsenet efter samråd med politiet udfører forbed
ring
af opstribningen
i
krydset
Brobæksgade/Stationsvej.
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82.T ra fiksikkerheds mæssige foranstaltninger
på veje og stier
05.13.00.GOO F6794
dsh
Oversigt over trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger
på vej- og stiområdet, blev drøftet på sidste trafikud
valgsmøde den 7. december 1994. Oversigten er senest
revideret den 15. maj 1995.
Politiet er ved skrivelse af 28. april 1995 anmodet om at
hjælpe med en prioritering af ønskerne på vejområdet ud
fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Udtalelse fra teknikermøde:
Oversigten viser, at der fortsat er et stort behov for
midler til området.
På grundlag af det fremsendte materiale forelå der fra
politiet ingen prioritering af området.
Politiets udspil afventes på mødet.
Der skal foretages en vurdering i forhold til skoleveje.
Denne vurdering fra politiet vil foreligge på mødet for
de værste skoleveje.
Indstilling:
På baggrund af politiets prioritering, er det ønskeligt, at
udvalget foretager en prioritering på området.

83.Trafi((sikkerhedsmæssige foranstaltninger
på Københavnsvej
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05.13.00.G00 F6893
dsh
På Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1995 behandlede
udvalget ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstalt
ninger på Københavnsvej, efter trafikulykke i krydset
Københavnsvej /Øvej den I 1.5.1995.

9^»-
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Udvalget besigtigede endvidere forholdene omkring
krydset Øvej/Københavnsvej med deltagelse af politiet.
Efter mødet er der den 8. juni 1995 modtaget skrivelse
af 6. juni 1995 bilagt underskrifts fra 330-340 personer,
med ønske om etablering af gangbro og cykelstier i
begge vejsider. På mødet den 7. juni 1995 blev der gjort
opmærksom på, at underskriftsindsamlingen var under
vejs.
Udvalget vedtog på mødet den 7. juni 1995 at genop
tage sagen på førstkommende trafikudvalgsmøde og
indhente udtalelse fra Vejdirektoratet.
På grund af tidspres har Vejdirektoratet imidlertid ikke
været i stand til at fremkomme med en teknisk vurdering
afkrydset. Vejdirektoratet, Lams Agustsson, har dog på
møde den 11. juli 1995, mundtlig vurderet forholdene.
Vejdirektoratet vurderer, at en flytning af fodgænger
overgangen ikke nødvendigvis vil forbedre forholdene
mærkbart, men at den etablerede blå cykelstribe er af
stor betydning. Vejdirektoratet har ikke yderligere be
mærkninger til selve krydset.
Udtalelse fra teknikermode:
Etablering af de blå cykelstriber er tilstrækkelig forelø
bigt. Der bør ikke sættes yderligere foranstaltninger
iværk på nuværende tidspunkt.
Såfremt strækningen på Københavnsvej generelt skal
omlægges, kan man herunder medtage at trække "øen"
på Øvej længere frem i krydset.
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Det er ikke realistisk at etablere en gangbro over Kø
benhavnsvej. En løsning på længere sigt med etablering
af cykelstier og hastighedsdæmpning på Københavnsvej
er at foretrække.
Det indstilles,
at der ikke foretages yderligere foranstaltninger i kryd
set, på baggund af, at der ikke skabes større sikkerhed
ved ændring af krydset,
M der ikke etableres gangbro,
at foretage fartdæmpning af Københavnsvej og sikring
af bløde trafikanter, hvilket indgår i en samlet priorite
ring for kommunen.
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84. Trafikpulje 1995
05.13.00.034 F6819
dsh
Slangerup Kommune har i december 1994 og i maj 1995
fremsendt ansøgninger om midler til trafiksikker
hedsmæssige foranstaltninger fra Trafikpulje 1995.
Vejdirektoratet står for puljen og har nu afsluttet priori
teringen af ansøgningerne. Slangerup Kommune far
ikke, som først udmeldt ved skrivelse af 22. juni 1995,
del i midler til projekter om hastighedsplanlægning.
Slangerup Kommune er imidlertid i skrivelser af 10. og
14. juli 1995 blevet meddelt at være blandt ialt 20 min
dre kommuner, der skal dele 2,8 mill. kr. til trafiksik
kerhedsplanlægning for de mindre bysamfund. Slangerup kommune tilbydes kr. 125.000 til udarbejdelse af en
handlingsplan for trafiksikkerhed/hastighedsplanlægning
i landsbyer, under forudsætning at kommunen yder en .
tilsvarende andel.
På møde i Vejdirektoratet den 11. juli 1995, tilkendegav
Steffen Rasmussen, Vejdirektoratet, at Slangerup Kom
mune ville komme i betragtning til midler til anlægsar
bejder, også i Slangerup bymidte, såfremt der på finans
loven afsættes midler til en Trafikpulje 1996, og såfremt
vi på nuværende tidspunkt indgår i et samarbejde. Dette
fremgår imidlertid ikke af referat fra mødet. Referatet,
der ligger i sagen, omhandler kun trafikpulje 1995.
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I forbindelse med budgetlægning 1996 afklares det,
hvorvidt Slangerup Kommune går ind i arbejdet med
midler fra Trafik pulje 1995.
Byrådet har på møde den 28. juni 1995, i forbindelse
med bemærkninger til regionplanrevisionen, vedtaget at
anmode amtet om at tilslutte Slagslundevej til Frederikssundsvej (omfartsvejen).
Såfremt arbejdet med en trafiksikkerhedsplan igang
sætte, foreslås det at medtage en vurdering af en even
tuel tilslutning af Slagslundevej til Frederikssundsvej, og
fremføring af Industrivej til Lystrupvej i dette arbejde.
Det indstilles,

2. august 1995
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at udvalget ser positivt på at indgå i et samarbejde om
planlægning af trafiksikkerhed i 1995, med midler der
fordeles "fifty-fifty" fra hhv. trafikpulje 1995 og kom
munen.
at udvalget retter henvendelse til Vejdirektoratet, med
tilkendegivelse af, at Slangerup Kommune på mødet den
11. juli 1995 har noteret, at vi far del i midlerne i 1996
og fremover på "fifty-fifly"-fordeling, såfremt der stilles
midler til rådighed i Trafikpulje 1996 og fremover.
M udvalget under budgetlægning arbejder på, at der
fortsat afsættes midler til trafiksikkerhedsmæssige, ha
stighedsdæmpende og miljøforbedrende foranstaltninger
på vejområdet, eventuelt under forudsætning af, at der
kan lånefinansieres eller at der opnås midler fra Trafik
puljer på "fifty-fifty"-fordeling.

85. Regional sti langs Frederiksborgvej
05.01.00.P00 F6906
dsh
Langs Frederiksborgvej er der cykelstriber i begge vej
sider fra krydset Frederikssundvej/Frederiksborgvej til
Kvinderupvej. På strækningen Kvinderupvej til Gørløse
har cyklisterne kun mulighed for at cykle på selve vejba
nen. Der er tale om en strækning på ialt ca. 1600 m, der
mangler for at have en sammenhængende regional sti
forbindelse fra Slangerup til Hillerød.
Med henblik på et sammenhængende stisystem fra Slan
gerup til Hillerød foreslås derfor, at Frederiksborg Amt
anmodes om at etablere minimum cykelbaner i begge
vejsider af Frederiksborgvej fra Kvinderupvej til Gør
løse.
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Udtalelse fra teknikermøde:
Anbefales
Efter teknikermodet den IS. juli 1995, har Frederiks
borg Amtsavis den 19. juli 1995 haft artikel om, at
Frederiksborg Amt ti! efteråret ekspropriere jord til cy
kelsti mellem Gorlose og Slangerup.
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Formandens
initialer

Blad nr.

108

Dag og år

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udval"

Formandens
initialer

Blad nr.

109

2. august 1995

Det indstilles, at vi meddeler Frederiksborg Amt's
Tekniske Udvalg, at vi er meget tilfreds med udvalgets
beslutningen om at anlægge cykelstier i begge vejsider.

86. Banevænget, begrænsning i parkeringsmuligheder.
05.02.03 G 01 F 6920
jejo
Grundejerforeningen Banevænget har ved skrivelse af
8. maj 1995 rettet henvendelse, idet de ønsker inskrænkninger i mulighederne for parkering på p-pladserne i bebyggelsen.
Ingen parkering for køretøjer over 3500 kg to
talvægt.
Parkering kun for Banevængets beboere og de
res gæster.
Parkeringspladserne underlagt grundejerfor
eningens bestemmelser.
Forholdet er reguleret i den for området udarbejdede
lokalplan, hvori der er udlagt p-arealer og vejareal,
samt arealer til særlig opbevaring.
I medfør af lov om private fællesveje, § 44, kræves
der fornødent samtykke fra politiet, hvorfor sagen er
fremsendt til politiet med anmodning om en udtalelse.

Indstilling:
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Politiet vil medbringe deres udtalelse til mødet.

Æés. /,
2
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Lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstil
ling af elopvarmede bygninger.
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni
1995 om ændring af bekendtgørelse om stoffer og ma
terialer.
Miljøstyrelsens cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995
om kommunale regulativer om forbrændingsegnet af
fald.
Miljøstyrelsens cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om
kommunale regulativer om sortering af bygge- og an
lægsaffald med henblik på genanvendelse.
c.
Tidsskrifter, rapporter og information m.v.
Dansk Hunderegister fremsender skrivelse af 15.6.1995
omkring identitetsmærket hunde, som findes døde/trafikdræbte.
H T's årsberetning for 1994.
Byggeskadefondens beretning 1994/95 vedrørende by
fornyelsesforanstaltninger.
Boligministeriets publikation "Boliger og Byggeri, sta
tus, udvikling og visioner".
Trafikministeriets rapport om en "Østlig havnetunnel i
København".
Dansk Vejforening's udgivelse "Aktiviteter i 1995 på
vejområdet i amter og kommuner"
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Miljø- og Energiministeriet,
"Regionplanrevision 1997"

Landsplanafdelingen's

Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø's publikation "Ny
stibog for Frederiksborg Amt".
Kommunernes Landsforening fremsender kopi af Skovog Naturstyrelsens "Retningslinier for brugerråd" - øget
inddragelse af befolkningen i driften af statsskovene.
Energistyrelsens publikation "Standardtilskud til vedva
rende energi 1995".
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Miljøstyrelsen - Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5 1995
"Evaluering af indsatsen for renere teknologi 19871992".
Miljøstyrelsen - Miljøprojekt nr. 293 "Fiskenes krav til
vandløbenes fysikske forhold , Miljøprojekt nr. 294
"Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb", Miljøprojekt
nr. 295 "Renere teknologi i det kommunale miljøar
bejde".
Miljøstyrelsens rapport " "Renere teknologi i praksis" Nye samarbejdsformer mellem kommuner og virksom
heder.
Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø - "Redegørelse om
vandindvindingsplanlægning 1994- 1998".
Miljøministeriet, Miljøvæsenet - "Badevandskort 1995"
Frederiksborg
Amt,
Miljøafdelingen
"Badevandskvalitet 1995 - Frederiksborg Amt".
Frederiksborg Amt, Miljøafdelingen
miljøtilstanden i Buresø frem til 1993".

- Rapport om

Frederiksborg
1994".

-

Amt,

Miljøafdelingen

Punktkilder

Frederiksborg Amt, Miljøafdelingen - "Miljøtilsyn 1994
- Frederiksborg Amts tilsynsberetning"
Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø - rapporten
"Vandindvindingsoplande i Frederiksborg Amt".
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d.
Analvserapporter
Fra Miljø-og levnedsmiddelkontrollen
Scandinavian Soya Compagny, Industrivej 24 K.
Analyserapport af 5.4.1995. Ingen bemærkninger.
Analyserapport af 3.7.1995. Ingen bemærkninger.
Døgnkiosken, Kongengade 34.
Analyserapport a f2 3 .6 .1995. Bemærkninger.
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Grillhjørnet, Stationsvej 5.
Analyserapport a f2 6 .6 .1995. Bemærkninger.
Slangemp Svømmehal, Tdrætsvej, undervisningsbassin.
Analyserapport af 21.6.1995. Bemærkninger.
Slangerup Svømmehal, Idrætsvej, 25 m bassin.
Analyserapport af 21.6.1995. Ingen bemærkninger.
Metalskolen, Slagslundevej 13, bassinet.
Analyserapport af 21.6.1995. Ingen bemærkninger
Analyserapport af 12.7.1995. Ingen bemærkninger
Birkemose lej ren, Slangerup Ås 8, bassin.
Analyserapport af28.6.1995. Bemærkninger.
Sundbylille Renseanlæg, Oppe Sundbyvej 8.
Analyserapport af 16.6.1995. Ingen bemærkninger.
Analyserapport af 11.7.1995. Bemærkninger
Slangerup Renseanlæg, Håndværkervangen 27.
Analyserapport af 8.6.1995. Ingen bemærkninger.
Analyserapport af4.7.1995. Ingen bemærkninger.
Analyserapport af 5.7.1995. Ingen bemærkninger.
Analyserapport af 3 1.7.1995. Ingen bemærkninger.
Uvelse Renseanlæg, Lystrupvej 57.
Analyserapport af 16.6.1995. Ingen bemærkninger.
Badevand-/recipientstationer,
Analyserapport af 30.5.1995.
Analyserapport af 13,6.1995.
Analyserapport af27.6.1995.
Analyserapport af 11.7.1995.

Buresø og Bastrupsø.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Hørup Vandværk. Boringskontrol - råvand.
Analyseattest af 3 1.5.1995. Bemærkninger.

Nr. 571 Dafoto 'S‘ 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale (é) 01.88

Jørlunde Østre Vandværk. Normal kontrol - drikkevand.
Analyseattest af 31.5.1995. Ingen bemærkninger.
Jørlunde Østre Vandværk. Special kontrol - Atrazin
Analyseattest af 31.5.1995. Bemærkninger.
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e.
Byggeri
(Dispensationer/påbud/tilladeiser)
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Kannikestræde
5 til opførelse af en graverbygning på 72 m2.
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Anders Jensensvej 8 til opførelse af udnyttelig tagetage på 86 m2 samt
overdækkede arealer på 24 m2.
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Toften 3 A til
opførelse af et parcelhus på 75 m2 med udnyttet tageta
ge på 56 m2, ialt J31 m2, samt en dobbelt carport på 48
m2.
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Banegraven 4
til opførelse af en 36 m høj antennemast samt 2 radio
kabiner a'16 m2, ialt 32 m2
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Håndværker
vangen 27 til opførelse af en slambygning på 140 m2.
Byggetilladelse til ejeren af ejendommen Månevej 7 til
opførelse af tilbygning mod nord 35 m2 til slagtehus og
tilbygning mod øst 103 m2 til kølerum, ialt 138 m2.
Naturklagenævnets afgørelse af 9.5.1995 i sagen om
kring lovliggørelse af bygninger på ejendommen Ny
Øvej 9.
Teknisk forvaltning videresender ansøgning til Frede
riksborg Amt om udstykning på ejendommen matr. nr.
17, Jørlunde by, Jørlunde Overdrev 20.
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Frederiksborg Amt meddeler ejeren a f ejendommen
Kvinderupvej 17 afslag på ansøgning om udstykning af
5 parceller fra ejendommen.
Forældrebestyrelsen for Uvelse Børnehave søger om
udvidelse af legepladsen.
Ansøgning videresendt til Borger og Virksomhedsud
valget for stillingtagen til idrætsforeningens evt. afstå
else afjord til legepladsen.

2. august 1995
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Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen meddeler Fakta,
Kongensgade 1 registrering af nyindretning af virksom
heden samt fortsat dispensation for krav om genind
pakningsrum.
f.
Miljø
(Dispensationer/påbud/tilladelser)
Frederiksborg
Amt
anmoder
Nordsjællands
Faldskærmsklub oplyse antal operationer i forbindelse
med afholdelse af 2 stævner.
Teknisk forvaltning fremsender udtalelse til Slangerup
Jagtforening omkring fortsat lejemål og miljøforhold på
flugtskydebanen, Frederikssundsvej 7.
Teknisk forvaltning fremsender klager over Slangenip
Kommunes miljøgodkendelse a f skydebaneanlægget
Rappendamsvej 6 til Miljøstyrelsens afgørelse.
Frederiksborg Amt's miljøafdeling meddeler Slangerup
Foderstofforening godkendelse i henhold til miljøbeskyt
telsesloven på nærmere angivne vilkår.
Teknisk forvaltning meddeler Frederiksborg Amt, at
overskridelsen a f udledningstilladelsen på Uvelse Rense
anlæg skyldes manglende rengøring af afløbet for alger i
forbindelse med prøvetagning, hvorved prøven er for
urenet, men at dette ikke har noget med renseanlæggets
drift at gøre.
Frederiksborg Amt's miljøafdeling orienterer omkring
oprydning på affaldsdepoter.
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Frederiksborg Amt's miljøafdeling fremsender forvarsel
af påbud om kommunal egenkontrol på spildevandsom
rådet.
Teknisk forvaltning meddeler Dancop, Banegraven 6, at
Slangerup kommune nu er tilsynsmyndighed for virk
somheden.
Teknisk forvaltning har meddelt Sporvejenes Idrætsfor
ening dispensation for dagrenovationsordningen på
ejendommen, Engledsvej 2.
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gFærdselsuheldsreeistrering
21.2.1995 Roskildevej 117.
27.3.1995 Lystrupvej.
1.4.1995 Uvelse Byvej 1.
1.4.1995 Manderupvej.
15.4.1995 Slagslundevej ved viadukt.

h.
Teknisk forvaltning meddeler tilladelse til ændring af fa
cadeskiltning på NETTO, Kongensgade 25 og ny skilt
ning på QS, Brobæksgade 7a.
i.
Teknisk forvaltning fremsender klage fra S langeru pgård
Grundejerforening over støj- og lugtgener fra speed
waybanen, Frederikssund s vej 5 til Frederiksborg Amt
afgørelse.
jTeknisk forvaltning meddeler Slangenip Jagtforening
tilladelse til afholdelse af afslutningsskydning søndag
den 27. august 1995 i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.
k.
Frederiksborg Amt's miljøafdeling har meddelt Slange
rup M otocross klub tilladelse til udvidelse af træningsti
den lørdag den 24.6.1995, således at der køres på banen
i tidsrummet kl. 9.00 - 16.00.
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l.
Frederiks Amt's udvalg for teknik og miljø meddeler
tilladelse til forøgelse af
indvindingsmængden til 50.000 m3 grundvand årligt på
nærmere angivne vilkår.
m.
Københavns Vandforsyning meddeler, at man i perio
den fra uge 33 og året ud planlægger at udføre yderli
gere 8 boringer på Hørup kildeplads.
n.
AF AV I/S fremsender kopi af kontrakt vedrørende køb
af plastbeholder.
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O.
"Virksomhedsregister".
Frederiksborg Amt tilbyder køb af erhvervsregister.
P*
Kopi af brev af 21.5.1995 til skolebestyrelsesmedlem
merne og klasserepræsentanter på Uvelse skole fra et
forældrepar til børn i børnehaveklasse og børnehave i
Uvelse, hvori man foreslår nedsættelse af en arbejds
gruppe til løsning af trafiksikkerheden i Uvelse.
q>

Advokaterne, Kongensgade 24 fremsender kopi af skri
velse fra Frederiksborg Statsamt til
hvor
amtet meddeler afslag på ansøgning om fri proces.
r.
Takst regulativ for kørsel med hyrevogne i Slangerup
kommune.
s.
HT meddeler i skrivelse af 4.7.1995, at Frederiksborg
Amt endnu ikke har givet tilsagn om anlæg af busbanen
på Frederiksborg vej i Farum, hvorfor igangsættelsen af
linie 309 E udsættes. Endvidere udsættes de aftalte æn
dringer på linierne 307 og 308.
Teknisk forvaltning anmoder i skrivelse af 19.7.1995
HT om hurtigst muligt at finde en løsning på problemet
omkring finansiering af busbanen, og at den nye linie
309 E medtages i køreplanen med ikrafttræden når bus
banen er klar.

Nr. 571 DaJolo 'S' 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale ffi 01,88

t.
Teknisk forvaltning har accepteret, at aftalen omkring
anvendelse af HT's takstsystem ved almindelig passa
gerbefordring på de kommunale skolebuslinier forlæn
ges for skoleåret 1995/96.
u.
Teknisk forvaltning bekræfter over for
tilladelse til beskæring af beplantning på Håndværker
vangen 9.
v.
Akustik & Vibration fremsender dokumentation af eks
tern støj fra Slangerup Flugtskydebane.

2. august 1995
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w.
Slangerup Kommunes Idrætsanlæg søger, grundet større
og hurtigere trafik på vejen ved svømme- og idrætshal
len, om omlægning af vejen, så den går bag om P-pladsen.
Teknisk forvaltning har svaret, at man vil tage sagen op
lidt senere på året, når der er en afklaring på børneha
vens placering.
x.
Frederiksborg Amt anlægger rundkørsel i krydset Roskildevej/Frederikssundsvej.
Teknisk forvaltning har anmodet Frederiksborg Amt om
begrundelsen for anlæg af rundkørsel det pågældende
sted.
yTeknisk forvaltning har bestilt toiletkabine til opstilling
ved cykelstativerne ved rutebilstationen.

88. Økonomirapportering august 1995.
00.01002 F6879
lean
R e g n s k a b sra p p o rt d riftsb e v illin g , juli 1995.
Bevilling: udgift
kr. 7.893.055
879.730kr.
indtægt
Forbrug: udgift
indtægt

kr.
kr.

5.142.150
717.875-
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Nettorammebevilling overholdes, der bliver kun tale om
mindre budgetomplaceringer senere i regnskabsåret.
Indstilling: Tages til efterretning.
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R e g n s k a b sra p p o rt fo rsy n in g sv irk so m h e d er, juli
1995.
kr. 8.272.430
Bevilling: udgift
kr. 11.514.010 indtægt
Forbrug: udgift
indtægt

kr. 3.757.841
kr. 11.458.142-

Nettoram m ebevilliiig overholdes.
Spildevandsanlæg forventes at balancere, selvom der
er lidt usikkerhed omkring slambortskaffelsen, idet det
kniber med at finde aftagere til slammet.
Toinningsordning. Mindre indtægt end budgetteret,
men der er dækning indenfor rammebevilling.
Renovation ( husholdningsaffald ), forventes at balan
cere med et mindre overskud.
Losseplads forventes at kunne holde, der opnås bedre
priser på salg af genbrugsmaterialer.
Olie- og kemikalieaffald, forventes at balancere.
Indstilling: Tages til efterretning.

R e g n s k a b s ra p p o rt in v e ste rin g e r, juli 1995.
00 Byudvikling, bolig og miljø.
Rådighedsbeløb
kr. 7.959.494
kr. 1.127.690-
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Forbrug

kr.
kr.

976.836
0

Jordforsyning og faste ejendom m e: En del af de
afsatte beløb til byggemodning industriområde VEST og
til ordning af forholdene på matr. nr 7e, Jørlunde, vil
først blive brugt fuldt ud i 1996.
Spildevandsanlæg: Ompostering af kr. 80.000 til konto
"Afledning af regnvand til Hans Atkes mose". Re
tablering af arealet og opfyldning af jord på boldbanen
er blevet dyrere end forudsat. Overflytning af kr.
165.000 til separering i Nybrovej og Kingovej. Rådig
hedsbeløbet overføres fra konto "Separering".
Kontoen for udgifter og indtægter ved nye boligområder
bliver der formentlig ikke brug for, og der bliver behov
for yderligere omposteringer senere på året.
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Det må forventes, at Slangerup Kommune bliver pålagt
at forbedre rensningen på Slangerup renseanlæg, hvilket
giver behov for omfordeling af rådighedsbeløb i indevæ
rende år, og som kan give budgetmæssige konsekvenser
i 1996.
Indstilling: Omposteringer indstilles godkendt.

02 Vejvæsen.
Rådighedsbeløb

kr. 3.505.306
kr. 260.000-

Forbmg

kr.
kr.

654.004
71.938-

Der har været indtægter til parkeringsfonden, og det
foreslås at beløbet anvendes på Rådhusstræde. Oplæg
udarbejdes til senere møde. Der er indkommet regninger
på gamle projekter til udformning af Rådhuspladsen.
Udgiften indstilles finansieret ved overførsel af kr.
35.000 fra beløb afsat til Kirketorvet.
Indstilles godkendt.
./. Kopi af regnskabsrapport pr. 15.07.1995 vedlægges.

89. Budgetforslag 1996 og overslag, årene
1997-1999.
00.01.002

la
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Budgetforslaget er udsendt til høring i udvalgene med
anmodning om, at forslag og bemærkninger til forslaget
fremsættes senest 10.08.1995.
Der er til brug i budgetlægningsarbejdet, udarbejdet en
sammenfatning af aktivitets- og serviceforbedringsøn
sker af 16. maj 1995, samt udarbejdet skemaer på for
syningsvirksomheder, der belyser konsekvenserne udi
overslagsårene af aktiviteter og forslag til takster.

y_
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1. D riftsbudgettet, det skattefinansierede om råde:
Forelægges til drøftelse på grundlag af bilagsmateriale.
Over en længere periode er der sket en kvalitetsforingelse på vej- og gartnerområdet, der giver sig udtryk i for
ringet standard. Såfremt der kan sikres øgede midler til
vej- og gartnerstyrken, bør der satsets herpå.
2. Investeringsforslag, det skattefinancierede om rå
de:
I forslag til budget er beløbene til vejanlæg i Slangerup
byområdet udgået, og der er ikke optaget beløb i 1999.
Forslag:
Der afsættes kr. 2 mill. i 1996 og hvert af
overslagsårene 1997-1999, til trafiksikkerhedsmæssige,hastighedsdæmpende,- og miljø- og forskønnelsesmæs
sige foranstaltninger i Slangerup by, Uvelse og Jørlunde,
samt mindre bysamfund, efter udvalgets prioritering.
At beløbene afsættes under forbehold af lånefinansiering
og/eller tilskud på "fifty-fifty"-basis fra vejdirektoratets
trafikpulje.
At der også i 1999 afsættes kr. 110.000 i lighed med
foregående år, til udbygning og forbedring a f stinettet.
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3. Forsyningsvirksom hed, det brugerfinancierede
om råde:
D agrenovation: I budgetforslaget er der på dagrenova
tionsområdet sket forbedringer siden forslaget blev ud
arbejdet. Der har været licitation på henholdsvis kørsel
og indsamling af husholdningsaffald, og på indkøb af
containere, og resultatet heraf bevirker at renovati
onstaksten kan nedsættes.
Forslag: Renovationsafgiften nedsættes til kr. 1150
(prisniveau 1996) fra de nuværende kr. 1250 pr. år. ( Se
bilag: dagrenovation, alternativ )
C ontainerordninger- og fyldplads
Lvstrnnvei:
Driftsmæssigt er der ingen overraskelser. Der er et un
derskud på kr. 374.000, som det er ønskeligt at fa afvik
let.
Forslag: Afgiften sættes op fra de nuværende kr. 350/år
til kr. 375/år, herved vil gælden blive nedbragt til ca. kr.
95.000 i år 2000. (Se bilag: container og fyldplads)
Olie- og kemikalieaffald: Der er en rimelig pæn kasse
beholdning.
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Forslag: Nuværende afgift fastholdes uændret. (Se bi
lag: olie- og kemikalieaffald)
Tøm ning a f hustanke:
Forslag: Nuværende takster for normal- og ekstratømninger, på henholdsvis kr. 200 - 400
og kr. 75,
indstilles fastholdt uændret. (Se bilag: Tømningsord
ning)
S pildevandsom rådet: Slangerup Kommune må forven
te øgede udgifter til forbedring af spildevandsrensningen
på renseanlæggene. I en verserende sag med Frederiks
borg Amt om udledningskrav, har vi godt nok faet med
hold hos Miljøstyrelsen, men Miljøankenævnet har for
nylig, i en tilsvarende anden sag, underkendt Miljøsty
relsen. Det vil sige at kravet til organisk fældning, BOD
og kvælstoftjernelse, kan forventes skærpet til hen
holdsvis 8mg/ltr og 6mg/ltr, allerede fra I jan. 1996.
Såfremt vi skal leve op hertil, skal der i 1995 og
primo 1996 investeres i forbedret rensning på Slangerup
renseanlæg, hvilket der i det oprindelige forslag til bud
get først var taget budgetmæssig højde for i 1998.
Et andet område, der kræver investeringer er slamdepot.
Enten skal der etableres et depot på Slangerup rensean
læg, hvilket driftsmæssigt er den billigste løsning, eller
der skal etableres et depot/depoter ude i det åbne land,
såfremt det vurderes, at lugtgenerne vil blive for store
med Slangerup renseanlægs beliggenhed.
Personalemæssigt er der medtaget en styrkelse med en
1/2 mand, hvilket skønnes påkrævet. Det kan oplyses at
styrken har været uændret 4 mand i mange år.
Prisstigning 1995 - 1996, forventes at ligge på 3,6%.
Såfremt gælden skal nedbringes fra de nuværende ca. kr.
2,5mill., er der behov for en takststigning på ca. 5% pr.
år frem til og med 1999, hvorefter gælden vil være ned
bragt til ca. kr. 0,5mill.
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( Se bilag om spildevandsdrift, Hakl af 24.07.95, samt
beregningsskema spildevandsanlæg af 24.07.95.)
Forslag: De i skema af 24.07.95 viste drifts- og an
lægsudgifter indstilles medtaget i budgettet og taksten
sættes op fra kr. 10,25 i 1995 til kr. 10,75 i 1996. I
1997 kr. 11,30 i 1998 kr. 11,90 og i 1999 kr. 12,50.

2, august 1995
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90. Lokal Agenda 21
09.00.P00 F6904
dsh
Lokal Agenda 21 er sat på dagsordenen, for en foreløbig
drøftelse af emnet, med baggrund i udvalgets ønske på
mødet den 7. juni 1995.
Miljø- og Energiministeriet, KL og Amtsrådsforeningen
har i skrivelse af. 14. november 1994 gjort opmærksom
på vedtagelsen, at: "Senes/ i 1996 bor de flesle lokale
myndigheder i de forskellige lande have indledi ef sam
arbejde m ed befolkningen og opnået enighed om en lo
kal Agenda 21 fo r område/."
Vi har, for at komme igang, behov for at fa udarbejdet
en handlingsplan for arbejdet med lokal Agenda 21, der
beskriver hvordan vi kommer videre.
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Udvalget bedes derfor tilkendegive, på hvilket niveau
man ønsker at indgå i arbejdet med lokal Agenda 21,
idet det bemærkes, at forudsætningen for lokal Agenda
21 er aktive borgere og interessegrupper. Endvidere
bemærkes, at der ikke er et lovkrav om udarbejdelse af
lokal Agenda 21, men at Danmarks forpligtigelse over
for verdenssamfundet om at arbejde for en bæredygtig
udvikling, for Slangerup kommune betyder, at vi selv
skal vurdere, hvor stor vores indsats på området skal
være.
Delelementer i forbindelse med handlingsplan for udar
bejdelse af lokal Agenda 21 kunne være, dels status over
miljøets tilstand, sammenholdt med bæredygtighed. Her
er dels Slangerup kommunes miljøhandlingsplan og dels
et foreløbigt grønt regnskab udarbejdet i Bycirkel
samarbejdets regi. Derefter kunne opfordres til diskussioti/indkaldelse/arbejde med forslag af mulige emner og
handlinger, til at nå den bæredygtige udvikling. Arbej
derne skulle så til slut kunne opsamles i en overordnet
plan for lokalområdet - en lokal Agenda 21.
Det formelle arbejde ville nok ligge hos kommunen, men
arbejdet med handlinger, diskussioner og kampagner
ligge hos borgere og interessegrupper. Endelig ville det
være en god idé, om kommunen kunne være forgangs-

2. august 1995
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billede på delområder, som f.eks. anvendelse af bekæm
pelsesmidler på vores arealer.
I forbindelse med Bycirkelsamarbejdet i Frederikssundfingeren kunne det overvejes, om vi skulle opfordre til,
at der i Bycirkelsamarbejdets regi blev udarbejdet lokal
Agenda 21.
Endelig vil arbejdet omkring lokal Agenda 21 naturligt
kunne indgå i forbindelse med den øvrige planlægning
med Kommuneplanarbejdet.
Udvalget har på mødet den 15.6.1995 drøftet deltagelse
i kursus om emnet på Den kommunale Højskole. Til
orientering kan oplyses, at Kommuneforeningen i Fre
deriksborg Amt og KL afholder møde om Agenda 21
den 7.9.95.
Indstilling:
Fremlægges til drøftelse.

91. Råstofindvinding
01.09.G02 F6901
dsh
Frederiksborg Amt fremsender anmodning af 4.7.1995
om udtalelse til ansøgning af 10.6.1995 fra
der ansøger om tilladelse til indvinding og be
handling af råstofter på ejendommen mart. nr. 13a Hø
rup by, Åbrinken 14, Slangerup.
Ejendommen er beliggende i et regionalt graveområde
for indvinding af grus (delområde D), jfr. regionplan
1993.
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Der ansøges om et indvindingsområde på 3 ha.
Kommuneplan 1993
I kommuneplanen er ejendommen beliggende i landom
råde L.L. 1 og er primært forbeholdt jordbrugsformål.
Kommuneplanen udlægger endvidere området som lo
kalt beskyttelsesområde og som kulturhistorisk interessseområde.

2. august 1995
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Foktiske forhold
Ejendommen matr. nr. 13a udgør ialt ca. 7,3 ha. I 1990
er der givet tilladelse til råstofindvinding på ialt ca. 4 ha,
heraf ligger ca. 3 ha i dag på matr. nr. I3a. Indvin
dingstilladelsen er i 1990 givet til naboen
Tilladelsen er opdelt i fire deletaper, ialt
ca. 4 ha, hvoraf de to første er taget i brug. Kopi af til
ladelsen fra 1990 ligger i sagen.
Det påtænkte graveområde er beliggende nord for
Åbrinken. Arealet på matr.nr. 13 a nord for Åbrinken,
udgør ca. 0,8 ha, idet der for resten af matr. nr. 13 a er
givet indvindingstilladelse, der er tinglyst på ejendom
men. Begrundelsen fra
for at søge 3 ha
og ikke kun de ca. 0,8 ha, er for at sikre, på et senere
tidspunkt, eventuelt at kunne overtage indvindingsretten
på det areal der er givet tilladelse til.
Ejendommen grænser mod vest op til Frederikssund
kommune. På naboejendommen i Frederikssund kom
mune indvindes ligeledes grus fra en ca. 12 ha stor grav.
Til- og frakørselsforholdene til grusgravene på matr. nr.
13 a foregår i dag via Hørupvej, Frederikssund/Græsevej, Slangemp og derfra videre til amtsve
jene. Det er uhensigtsmæssigt at grustransporterne ledes
gennem Hørup (og Græse). Grustransporten giver
landsbybeboerne gener. Såfremt til- og frakørselsforhol
dene ændres til eksisterende vejadgang over matr. nr. 3
c til Frederikssundsvej, vil man mindske de ejendomme,
der bliver berørt af grustransporterne, til én enkelt ejen
dom (Frederikssundsvej 16).

Nr. 571 Dafolo S 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale

k

01.88

Det indstilles:
at anbefale amtet at tillade grusgravning på ejendommen
på samme betingelser, som for tilladelsen fra 1990, dog
at til- og frakørselsbetingelserne ændres,
at til- og frakørsel skal ske ad ejendommens adgang til
Frederikssundsvej, umiddelbart vest for Frederiks
sundsvej 16, alternativt som i dag, via de eksisterende
grusgrave,
at amtet sikrer sig, at samtlige naboer orienteres om
eventuel tilladelse.

2. migust 1995
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92. Forpagtning jorder.
13.06.01054
lian

F 6913

Bortforpagtningen af nedenstående landbrugsjord udlø
ber 31.12.1995.
Matr. nr. 10 i, 13 d, 106 Slangerup by
land

13,6

td.

Bortforpagtningen af vores øvrige landbrugsjorder blev i
1993 udbudt for en 4-årig periode.

Det indstilles,
at forpagtningen udbydes i licitation for en ny 4-årig
periode i offentlig licitation.
Vilkår jfr.forpagtningskontrakt.

93. Retningslinier for anvendelse af bortfor
pagted e arealer.
13.06.03G01 F6895
tojo
Ophør med brug af pesticider på bortforpagtede arealer.
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Folketinget vedtog den 12. april 1994 et forslag til mo
tiveret dagsorden, der bl.a. indeholdt følgende afsnit:
"Folketinget konstaterer, at brugen a f kemiske sprojtemidler inden for alle sektorer rummer en fare fo r
grundvandet, flora og fauna. Derfor er det vigtigt, at
målsætningen om en halvering a f anvendelse fra pesti
cidhandlingsplanen fastholdes. Det er tillige vigtigt, at
det offentlige går forrest i opfyldelsen a f denne mål
sætning. "
Vedlagt sagen findes en redegørelse for, hvordan driften
af Miljøministeriets arealer tilrettelægges med henblik på
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at opfylde målsætningen om halvering af bekæmpelsesmiddelforbruget.
Slangerup Kommune bortforpagter flere landbrugsarea
ler. Vedlagt sagen ses en liste over arealernes beliggen
hed, størrelse, lejeindtægt og kontraktens udløbsdato.
Kommunen har ikke kendskab til i hvilket omfang, der
anvendes bekæmpelsesmidler på arealerne. I de nuvæ
rende forpagtningskontrakter er der ikke optaget be
stemmelser om brugen af bekæmpelsesmidler m.v.
Bestemmelser om generelt forbud mod anvendelse af
bekæmpelsesmidler på de bortforpagtede landbrugsarea
ler kan optages i forpagtningskontrakten ved fornyelse.
Der kan muligvis blive tale om, at lejeindtægten falder
en smule, hvis et forbud gennemføres.
Disse bestemmelser kan kombineres med en handlings
plan for ophør med brugen a f bekæmpelsesmidler på alle
kommunale arealer (parker, pladser, fortove, veje m.v.),
og som sådan udformes som en begyndelse til lokal
Agenda 21 om brug af bekæmpelsesmidler i .lokalsamfiindet.
Det indstilles,
at der i en lokal Agenda 21 indarbejdes, at alle nye for
pagtningskontrakter og udlejningskontrakter vedrørende
kommunale arealer udformes med et generelt forbud
mod anvendelse af bekæmpelsesmidler,
at der udarbejdes en generel målsætning for kommunens
anvendelse af bekæmpelsesmidler som indebærer, at an
vendelsen af bekæmpelsesmidler i øvrigt bringes til op
hør i løbet af en tre-årig periode, således at der fra ud
gangen af 1998 ikke længere anvendes kemiske bekæm
pelsesmidler i kommunalt regi
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Teknisk Udvalg, 7.6.1995:
Indstilling tiltrådt! Oplægget til lokal Agenda 21 drøftes
på næste møde.
E rik
Fristrom
og
Ebbe
A ndersen ønsker
beslutningen på møde 7, ju n i 1995, taget op til
genforhandling.

2. august 1995
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94.
EU-udbud
af
renovationskørsel.
For perioden 1. januar 1996 til 31. december
2002 .
07.01.00022 F 6914
tojo

Der foreligger nu resultat af udbudsrunden for renovati
onskørsel. AFAV I/S har forestået udbuddet på Slange
rup Kommunes vegne.
/. Der er indkommet 8 tilbud. Til dagsordenen vedlægges
en sammenfatning af de forskellige tilbud.
Priserne er opgivet for hhv. afhentning med og uden
kærre. På baggrund af den seneste udmelding fra Ar
bejdstilsynet, er det ikke påkrævet med kærreafhentning.
Til sagen er vedlagt mødereferat fra AFAV, hvor pro
blematikken er afklaret.
Forvaltningen deltog sammen med AFAV i en forhand
ling med de to billigste tilbudsgivere. Der var ikke væ
sentlige forskelle i ydelser, serviceniveau og kvalitets
sikring mellem de to bydere. Tilbuddene er vedlagt sa
gen sammen med referatet fra forhandlingen.
Det indstilles, at det billigste bud accepteres. Buddet er
afgivet af vor hidtidige skraldemand, John Bjerg, Frede
rikssund.

95. Vand målere
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13.02.06P22 F6627
tojo
Møde om opsætning af vandmålere i husstande tilsluttet
almen vandforsyning.
Udvalget besluttede i sit møde den 5. maj 1995 at afhol
de møde med vandværkerne om vand målere. Det blev
besluttet at afholde modet den 6. september 1995.
s*

un
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Der vedlægges til dagsordenen et forslag til invitation
med emner der kan drøftes på mødet.
Det indstilles,
at forslaget til emner godkendes.

96. Vandforsyning af Åbrinken.
13.02.00G01 F6451
tojo
Ved informationsmøde den 8. feb. 1995 præsenterede
Teknisk Udvalg og Hørup Vandværk en fælles plan for
vandforsyning af Åbrinken samt dele af Frederikssundsvej og Græsevej.
Som resultat af mødet bad udvalget en arbejdsgruppe
bestående af en repræsentant for vandværket samt re
præsentanter for de berørte ejendomme om at belyse
andre løsningsmuligheder og vurdere/gennemgå det
foreliggende projekt. Teknisk forvaltning har deltaget i
arbejdsgruppen som referent/sekretær.
Arbejdsgruppen har holdt fire møder, og har under de
givne forudsætninger udarbejdet et løsningsforslag, som
ønskes forelagt for de berørte ejendomme ved et møde i
byrådssalen mandag den 21. august kl 19.00.
/. Indbydelse og løsningsforslag udsendes med dagsorde
nen.
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Det indstilles, at udvalget deltager i mødet den 28.
august, og at sagen optages til behandling i næste ordi
nære udvalgsmøde den 6. sept. 1995.
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97. Trafikale problemer på Poppelvej i Jøiiunc
05.02.00.GOO F6907
jejo
Beboerne Poppelvej 3, 7 og 9 fremsender klage i skri
velse af 13. juli 1995 over forholdene med varetilkørsel
til Skjalm Hvide Hotel.
Beboerne har tidligere i skrivelse af 5. juni 1995 frem
sendt klage over forholdet, hvilket udvalget blev orien
teret om på sidste møde.
Skjalm Hvide Hotel har på møde overfor beboerne og
kommunen tidligere udmeldt, at varetilkørsel skulle
foregå fra Bygaden ,og at Poppelvej kun skulle anven
des som personaleadgang.
Beboerne har på baggrund af de forelagte oplysninger
accepteret, at Nøddevej på strækningen mellem hotellet
og villaen blev nedlagt.
Skjalm Hvide Hotel har imidlertid ændret planerne, og
har i dag således både personalekørsel og varetilkørsel
med lastbiler ad Poppel vej.
I forbindelse med vejomlægningen blev der ikke foreta
get ændringer overfor de vejberettigede, hvorfor man
ikke med hjemmel i privatvejsloven kan begrænse
Skjalm Hvide Hotels vejadgang, idet hotellet har vejret
ad Poppelvej.

Nr. 571 Dafolo '2' 08 42 28 22 - Eftertryk kun efter aftale <0 01.88

Udvalget gav på sidste møde udtryk for at være enige i
betragtningen, at Poppelvej bør fastholdes som boligvej,
og umiddelbart inden udvalgets møde vil der derfor
blive afholdt møde med Kurt Willadsen på dette grund
lag. K.W. har oplyst at han inden møde vil forsøge at nå
til enighed med beboerne på Poppelvej.
Vejskilt er ved at blive opsat, og grøften langs Roskil
devej vil inden 1. aug. være opfyldt som græs- og grus
rabat for gående.
Indstilling:
Forelægges til stillingtagen på grundlag af resultat af
møde med K.W og tilkendegivelse fra beboerne.
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98. Drift renseanlæg "en 17. plads".
06.03.OO.GOO
F6918
liakl

I Amtets redegørelse for renseanlæg i 1994 fremgår
det, at Slangerup Kommune indtager en skammelig
17. plads i forhold til udledningen af BOD, kvælstof
og fosfor. Der er kun to kommuner, som udleder
mere end os pr indbygger. Det er udledningen af BOD
og kvælstof, som springer i øjnene. Vi udleder næst
mest BOD pr. person og fjerde mest kvælstof pr.
person. For fosfor er vi nede på en delt 12 plads med
4 andre kommuner.
En gennemgang af analyseresultaterne for Slangerup
og Uvelse renseanlæg, der er de alt dominerende
kilder, giver delvist en forklaring på det dårlige resul
tat.
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Slangerup:
Det fremgår, at især Slangerup har bidraget med eks
tremt store mængder i vinter og forår 1994. Det skyl
des, at der har været registreret meget store vandfø
ringer gennem anlægget op til 5.900 m3/d. Disse
vandmængder skyldes sandsynligvis målefejl i
flowmåleren på anlægget. Da måleren blev kalibreret i
slutningen af juni 95, faldt det målte indløbsflow fra
ca 3100 m3/d til omkring 1100 m3/d. Kalibrering af
flowmåleren er nu en årlig forteelse.
Der har fra 1993 været problemer med at tappe til
strækkelige mængder slam af anlægget på grund af
driftsproblemer med sibåndspressen på anlægget, hvil
ket desværre af og til kan måles i udløbet. Disse pro
blemer vil ophøre ved opstart af den indkøbte
slamcentrifuge, som har en noget større kapacitet, og
som vil være installeret i løbet af efteråret.
Efter installeringen af en ny rist på renseanlægget
medio 1994, faldt antallet af tilstopninger i efterklaringstanken og anlægget blev generelt nemmere at re-
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gulere, hvilket også hjælper på afløbskoncentrationerne.
Endelig har de lave temperature på 5 til 6 grader fra
primo januar til ultimo marts ikke gjort forholdene
bedre i anlægget.
De ovenfor nævnte tiltag har generelt givet bedre renseresultater for anlægget, som det fremgår af opgørel
sen for 1994 samt de analyser, som er taget i 1995.
Uvelse:
For Uvelse gælder ligeledes, at der i vintermånederne
sker en meget stor forøgelse af flowet gennem anlæg
get. Desværre er der ikke her tale om en kalibrerings
fejl i flowmåleren, men derimod tilstrømning af vand
fra grøfter, dræn og måske Uvelse Å. Da anlægget er
meget fint kørende ved rimelige vandmængder, er der
udarbejdet et skitseprojekt for omlægning af en grøft,
som leder vand til renseanlægget. Dette skitseprojekt
vil indgå i et samlet projekt for Uvelse by, der skal
sigte mod at mindske tilstrømningen af unødvendigt
vand til renseanlægget. Projektet vil blive fremlagt
teknisk udvalg i september.
R enseresultater for Slangerup og Uvelse rensean
læg i 1995 bor, såfrem t alle an d re kom m uner ikke
også h a r væ ret i gang med de store optim eringer,
kunne placere os i den rigtige halvdel af feltet i
1995.
Indstilling: Redegørelsen tages til efterretning.

Nr. 571 Dafolo S 08 42 23 22 - Eftertryk kun efter aftale © 01.88

99. Erhverv i boligområde.
01.02.05.G02 F 691 1
ni o ni
P. Nicolaysen & co. A/S v/ Niels Hoffmeier søger om
tilladelse til at drive virksomheden fra direktørens bo
pæl Havremarken 17.
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Virksomheden har i øjeblikket til huse på adressen
Stationsvej 4 i "det gamle posthus", som er lejet af
Brugsen. Denne bygning skal imidlertid repareres på
grund af sætninger i fundamenterne, og dette vil vare
fra et halvt til et helt år.
Virksomheden skal derfor flytte, og havde i den an
ledning tænkt sig at placere kontordelen på adressen
Havremarken 17. Denne ejendom er omfattet af by
planvedtægt nr. 9, der åbner mulighed for, at der på
ejendommene drives sådan virksomhed, som alminde
ligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelses
huse, når virksomheden drives af den, der bebor den
pågældende bolig.
Virksomheden kan ikke på nuværende tidspunkt oply
se, om flytningen af kontordelen vil blive permanent
eller for en begrænset årrække.
Grundejerforeningen Lærkensten udtaler, at man kan
tiltræde den ansøgte erhvervsmæssige udnyttelse af
ejendommen under forudsætning af, at der ikke ved
etablering og drift af virksomheden fremkommer
større trafikal og parkeringsmæssig belastning end den
for ejendommen normale.
Det indstilles,
at meddele tilladelse til det ansøgte erhverv på vilkår:
at

at
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at

der ikke sker en udvidelse af bruttoetagearealet,
idet der allerede af Bygnings- og planlægnings
udvalget den 19. august 1987 er meddelt tilla
delse til en bebyggelsesprocent på 27,1,
eventuel personaleparkering holdes på egen
grund, samt
tilladelsen i første omgang gives for en periode
af 2 år, hvorefter sagen genoptages til fornyet
behandling.
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100. Erhverv i landsby.
01.02.05.GO 1 F 6915
moni
Pernille Henriksen ansøger om tilladelse til indretning
af kaffestue / restaurant i eksisterende erhvervslokaler
på ejendommen matr. nr. 1 a Hørup by, beliggende
Hørupvej 9, den tidligere rytterskole.
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 29 for Hø
rup, som i § 3.2 bestemmer, at byrådet kan tillade så
danne erhvervsvirksomheder - fortrinsvis til betjening
af det lokale samfund - som efter byrådets skøn kan
indpasses i området under forudsætning af, at virk
somheden ikke medfører ulempe for de omboende.
Der har tidligere været kaffestue i hovedbygningen på
ejendommen, godkendt af Hovedstadsrådet den 27.
juni 1975 med supplerende tilladelse til helårsåbent
den 16. januar 1976. Bygnings- og planlægningsud
valget har herefter den 21. maj 1986 godkendt, at der
i den sydlige længe blev indrettet lokaler til kontor
formål og EDB-undervisning. Dette erhverv ophørte i
1988 i forbindelse med ejerskifte.
Den projekterede kaffestue / restaurant tænkes indret
tet i de tidligere kontor- og undervisningslokaler uden
væsentlig ombygning.
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Det indstilles,
at meddele tilladelse til det ansøgte i henhold til lo
kalplan nr. 29, § 3.2 på vilkår,
at
lokalerne godkendes af Miljø- og Levnedsmid
delkontrollen,
at
skiltning udføres diskret og i henhold til be
stemmelserne for fredede bygninger, samt
at
parkering holdes inde på ejendommen.
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101. Dispensation fra servitutter, Amalievej.
02.00.00.P24 F 6897
moni

/

^søger i forbindelse med anmeldelse af
carport om dispensation fra servitutterne for udstyk
ning bag Kingovej § 4.7.
Teknisk udvalg meddelte den 7. juni 1995 afslag på
dispensation, fra bebyggelsesprocent og krav om af
stand til vej på 5 ,Om, og pålagde samtidigt ansøgeren
at lovliggøre forholdet omkring en overdækket terras
se, der med glaspartier var omdannet til en udestue
med en væsentlig overskridelse af bebyggelsesprocen
ten til følge.
Ved tilsyn på ejendommen den 19. juli 1995 konstate
redes, at ansøgeren var i gang med afmontering af
glaspartierne, og således lovliggøre forholdet.
Den projekterede carport på 24 m2 vil herefter kunne
opføres indenfor den gældende bebyggelsesprocent på
25, men vil fortsat kræve dispensation fra servitutter
nes § 4, pkt. 7, som bestemmer, at alle bygninger skal
holdes 5 m fra vej og 3 m fra vendeplads. Den projek
terede carport ønskes opført 2 m fra skel mod vej med
langsiden mod vejen.
D et indstilles,
at meddele dispensation fra servitutternes § 4, pkt. 7,
til opførelse af carporten i en afstand af 2,0 m fra skel
mod vej på vilkår, at den eksisterende beplantning
langs vejen bibeholdes og vedligeholdes, således at
carporten ikke ses fra vejen.
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102. Dispensation fra Småhusreglementet.
02.02.02.P21 F 6912
S * * # # * " * } * *

)'/søger om dispensation fra
Småhusreglementets kap.2.4.1 til bibeholdelse a f e n
skorsten, som er placeret nærmere skel end 2,5 m.
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Skorstenen er opført i forbindelse med installation af
en brændefyret centralvarmekedel i et udhus, som lig
ger nærmere skel mod offentlig sti end 2,5 m. Skor
stenens afstand til skellet er ca. 1 m.
På den anden side af stien, som er 4 m bred, ligger
ejendommen Haspeholm, hvis nærmeste bygninger
ligger i god afstand fra stien. Skorstenen er således
ikke ved sin beliggenhed til væsentlig gene for omgi
velserne.
D e t in d stille s,

at meddele dispensation fra Småhusreglementets kap.
2.4.1 til bibeholdelse af skorstenen i en afstand af ca.
1 m fra skellet mod den offentlige sti.

103. Dispensation fra servitutter, Lindegårdsudstykningen.
02.00.00.P24 F 6894
moni
Mejsevej 4 (pkt. A), samt
Mejsevej 5 (pkt. B), søger om
dispensation fra bebyggelsesservitutterne for Linde
gårdsudstykningen ( Spurvevej, Mejsevej, Lærkevej ).
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Begge ansøgere ønsker dispensation fra servitutternes
pkt. 9, der blandt andet omhandler bebyggelsens udse
ende.
A.
I servitutterne er anført, at tagbelægningen skal være
blåsort bølgeeternit, blåsort eternitskifer eller built-up
tag. Ejendommen Mejsevej 4 er i øjeblikket belagt med
blåsort bølgeeternit, men i forbindelse med en tilbygning
ønskes taget på hele huset udskiftet til røde betontagsten
for at undgå farvenuancer mellem gammel og ny
tagbelægning.
I forbindelse med ansøgningen nævnes, at andre huse i
området har faet renoveret taget med produkter, der
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afviger fra servitutternes bestemmelser. Ved eftersyn
den 30 maj 1995 konstateredes, at 4 ejendomme havde
bølgeeternit i rødbrun farve ved senere overmaling. 1
ejendom iiavde rødbrun "Decra" i stedet for det oprin
delige tag, og 1 ejendom, Mejsevej 9, havde tag af brune
betontagsten.
B.
I servitutterne er anført, at udvendigt murværk ikke må
udføres i andet end røde eller gule sten uden særskilt
samtykke fra den påtaleberettigede (Slangerup Kom
mune). Ejendommen Mejsevej 5 er opført i gule sten
med visse facadepartier, udført i gråmalet træværk, som
ansøgerne ønsker at ændre til murværk.
For at undgå farvenuancer mellem gammelt og nyt mur
værk og fordi det gamle murværk er udført dårligt
(hvilket blev konstateret ved eftersyn den 30. maj 1995 ),
ønskes dispensation til at vandskure facaden med en
skagensgul mørtel.
In d stillin g .

Under henvisning til, at grundejerforeningen for tiden
ligger underdrejet på grund af manglende interesse for at
deltage i bestyrelsesarbejdet, indstilles det at udsende
sagerne til høring hos ejerne af samtlige ejendomme,
omfattet af servitutterne, og at bemyndige Teknisk for
valtning til efterfølgende at meddele dispensation som
ønsket, såfremt der ikke er væsentlige indsigelser. Ved
væsentlige indsigelser optages sagen til fornyet behand
ling på næste møde i Teknisk Udvalg.
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Teknisk Udvalg, 7.6.1995:
Indstilling tiltrådt.

TU 2.08.95.
Der er indkommet 4 indsigelser samt en tilkendegivel
se om, at servitutterne helst sås aflyst. Indsigelserne
var alle imod en ændring af husenes farve og tagenes
facon (taghældning).
Efterfølgende har ansøgerne gennemgået indsigelserne
og har derefter besøgt de grundejere, der har afgivet
dem. De har herved fået underskrift fra 2 grundejere
og mundtlig tilkendegivelse fra een på, at man ikke
havde noget imod en ændringer af tagenes farve, kun
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var man imod en større taghældning end 20°. Ligele
des havde man ikke noget mod vandskuring af faca
derne, blot ikke farven blev ændret.
Den ijerde grundejer, der gjorde indsigelse, ønskede
ikke at supplere sin indsigelse, som dog mest går på,
at den maksimale taghældning på 20° ikke ønskes æn
dret.
Der er som det fremgår af ovenstående ikke overenstemmelse mellem de ret klare skriftlige indsigelser og
de senere efter diskussion med ansøgerne afgivne
udtalelser. Efter sidstnævnte er der ingen væsentlig
indsigelse mod de ansøgte dispensationer.
D e t in d stilles,

at dispensere som ønsket på vilkår,
at
taghældningen ikke ændres (Mejsevej 4) samt,
at
facadefarven efter vandskuring vil fremstå som
de eksisterende gule mursten (Mejsevej 5).
at
der rettes henvendelse til den tidligere grundejer
foreningsformand med anmodning om, at
grundejerforeningens bestyrelse mødes og tager
stilling til, hvorledes man vil forholde sig i ser
vitutspørgsmål fremover, og eventuelt påtage sig
kompetencen til at agere i sager om mindre be
tydende lempelser og ændringer.

104. Forlængelse af midlertidig byggetilladelse.
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02.00.01.G01 F 5810
moni
Spekter A/S ansøger om forlængelse af nedrivningsfri
sten for en midlertidigt opstillet kontorpavillon på
ejendommen matr. nr. 116 a Slangerup by, beliggende
Stationsvej 13.
Byggetilladelsen blev givet som midlertidig for 2 år
den 6. december 1988, fordi pavillonen på opførelses
tidspunktet var brugt, og ikke opfyldte de gældende
isoleringskrav, samt fordi afstanden til anden bygning
på samme grund ikke kan overholde bygningsregle-
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mentets krav. Der blev ved den lejlighed tinglyst en
deklaration om nedrivning af bygningen senest 31. de
cember 1990.
Teknisk Udvalg har den 7. november 1990 godkendt
en forlængelse af fristen for nedrivning af pavillonen
indtil 31. december 1995. Spekter A/S ansøger nu om
forlængelse af denne frist med yderligere 5 år til 31.
december 2000.
Ved tilsyn på ejendommen den 19. juli 1995 konstate
redes, at pavillonen efterfølgende er sammenbygget
rned fabrikken, og blandt andet fungerer som gennem
gang for kontorpersonalet til kan ti faci 1iteterne i fa
briksbygningen. Sammenbygningen er bygningsmæs
sigt og brandmæssigt korrekt udført. Ved sammen
bygningen bortfalder kravet om afstand mellem byg
ninger på samme grund.
Det indstilles.
at meddele ansøgeren en forlængelse af tidsfristen på 1
år indtil 31. december 1996, og at der i denne periode
foretages en efterisolering, svarende til kravene i
bygningsreglement 1995, kap. 8.5, eller at det ved be
regning eftervises, at bygningens energi ramme opfyl
der kravene i kap. 8.4.3 eventuelt ved ændring af
bygningens anvendelse til lokaler, der kræver en min
dre rumtemperatur end kontorer (produktion, arkiv
m .m .).

105. Godkendelse af virksomhed i henhold til
lokalplan 23.1.
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01.02.05.G02 F 6910
moni
S. T. Handelsfirma ApS, Højlundevej 2-10, anmoder
om tilladelse til udlejning af kontorlokale i henhold til
bestemmelserne i § 3.1 i lokalplanen.
Kontorlokalet er placeret i den bygning, der i lokal
planen er markeret med L/K/B. Bygningen kan med
byrådets tilladelse udlejes til kontor for virksomheder
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på ejendommen. Ifølge ansøgningen vil den pågæl
dende virksomhed udover kontoret leje et lagerlokale i
en af hallerne.
Ansøgningen overholder bestemmelserne i lokalpla
nen.
D e t in d stilles,

at der meddeles tilladelse som ansøgt i medfør af lo
kalplan nr. 23.1, § 3.1.

i

106. Grundejerforeningers forpligtelser og
rettigheder.
00.01. A08 F 6916
moni
Afledt af Grundejerforeningen Lindegårdens mang
lende aktivitet i sagen om dispensation fra servitut
terne i Lindegårdsudstykningen lægges op til en debat
om, hvad der fra kommunens side kan gøres for at
motivere grundejerforeningernes medlemmer til at ta
ge del i foreningsarbejdet.
Problemet er ikke begrænset til ovennævnte grundejer
forening, idet også grundejerforeningen Rønnebærpar
ken har henvendt sig med anmodning om gode råd,
om hvordan man får medlemmerne til at deltage i be
styrelsesarbejdet.
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Gennem bestemmelser i enten lokalplan eller servitut
ter er grundejerne forpligtede til at være medlemmer
af en grundejerforening. Der er da heller ikke proble
mer med at opfylde denne forpligtelse, og kontingent
indbetales også uden problemer.
Derimod er der ikke ret mange, der møder op til ge
neralforsamlingerne, og de få, der gør det, vil ikke
deltage i bestyrelsesarbejdet. Dette medfører, at de
samme medlemmer genvælges til bestyrelsen indtil de
ikke vil mere, hvorefter de går af uden at der vælges
nye.

2. august 1995

Formandens
initialer

Blad nr.

140

Dag og år

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

2. august 1995

Formandens
initialer

Blad nr.

141

En mulighed for aktivering af bestyrelserne kunne væ
re, at delegere kompetance til at meddele mindre lem
pelser og afvigelser fra henholdsvis lokalplaner og
servitutter. Planlovens § 21, stk. 1 åbner mulighed
herfor ved lokalplaner, og servitutter med kommunen,
som påtaleberettiget kan jævnfores hermed.
Som henholdsvis pisk og gulerod kunne grundejerne
på en generalforsam ling. foretage ændringer af for
eningens vedtægter således, at medlemskabet af besty
relsen gøres til "borgerligt ombud", men at valgperio
den til gengæld fastsættes til et år, med mindre den
pågældende ønsker genvalg.
Kommunen kan ikke tvinge ovennævnte foranstaltnin
ger igennem, men kan i medfør af servitutternes påta
lebestemmelser og planlovens §43 ved påbud pålægge
grundejerne at opfylde Deres forpligtelse til oprethol
delse af grundejerforening.
S a g e n f o r e læ g g e s til d e b a t u d e n in d s t illin g .
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