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Teknisk udvalg.

1. Meddelelser fra formanden.

Formandens
initialer:

15

udvalgsværelset.

dhJ 6 0 .

. _______________

a. Orientering om Hovedstadsrådets skrivelse
af 19. april 1982 ang. udløbsledning fra
Hyllingeriis. Kommunen skal dokumentere,

C*x-ø(oz

at den bakteriologiske vandkvalitet inden
for 2 m kurven er i overensstemmelse med
godkendelsesvilkårene.
b. Orientering om landvæsensnævnsmøde den
13/5 1982 ang. afvanding af sø på Skjoldfajerggård.

2. Efterretningssager:
a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender badevandsanalyse af 15/4 1982
vedr. Hellas svømmebad.
b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyser fra følgende vand-'
værk:
Bopladsen
Vellerup sommerby
Hyllingeriis
Skuldelev
Ferslev
Bonderup
Sønderby og
Vejleby
(de sidste to vedlagt skrivelse fra forval tningen om at søge sagkyndig bistand for
at få tilvejebragt bedre vandkvalitet).
c. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender grundvandsanalyse samt spilde
vandsanalyse af 28/4 1982 vedr. Maglehøjgård losseplads.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Helsing
ør fremsender analyseattester af 28/4 82.
N r.
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2. Efterretningssager fortsat:
d. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender spildevandsanalyser fra følgen
de renseanlæg:
Skibby
Vestre og
Koholmmosen
Frederiksborg Amtsråd fremsender rapport
vedr. spildevandsanalyser fra Vellerup og
Skibby renseanlæg.
e. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender kopi af skrivelse til
hvori meddeles
godkendelse af OK kiosken, Vellerup sommer-^
by til forhandling af emballerede levneds
midler.
f. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender badevandsundersøgelse af 11/5
1982.
g-

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivel“
se til
hvori meddeles tilladelse til vandindvinding
og -afledning på matr. nr. lo m Skibby by.

h. Hovedstadsrådet fremsender det endelige
prøvetagningsprogram for badevandsunder
søgelser i 1982.
i . Teknisk forvaltning har i skrivelse af
17/5 1982 meddelt Skibby vandværk tilladel
se til etablering af nye rentvandsledninger
fra Skolevej til Saltsøvej

i Skibby.

k. Landvæsensnævnet for retskreds nr. 18 fr e m 
sender kendelse vedr. vedligeholdelse af
afvandingsledning på Bonderup old.
l. Dagsorden fra Landliggerudvalgets møde den
18. maj 1982 forelægges udvalget til ori
entering.
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3.

Levnedsmiddelkontrollen har ved tilsyn
6/5 1982 konstateret, at stillede vilkår

for godkendelse ved ejerskifte for

7

ikke var opfyldte.
Det indstilles, at ejeren
meddeles, at krav som anført i Lev
nedsmiddelkontrollens skrivelse af 25/2 82
opfyldes snarest og inden 1 måned.

4. Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af
lo/5 1982 til
\!

ang. klage over det pålignede klo
akbidrag på ejendommen matr. nr. 7 1_ m. fl
Vejleby.
Miljøstyrelsen finder, at ejendommen o p 
rindelig burde være pålignet bidrag sva
rende til en udnyttelsesgrad på o,25, men
har ikke taget stilling til, om kravet om
berigtigelse af for meget betalt tilslut
ningsbidrag evt. måtte være forældet.
Miljøstyrelsen har ikke fundet grundlag
for at give yderligere reduktion i tilslut
ningsbidrag på baggrund af ejendommens
målte vandforbrug.
har i skrivelse-'
af 13/5 1982 bedt Miljøstyrelsen om at v u r 
dere sagen påny.
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t. Udvalget behandlede på sidste møde sagen
ang.

ansøgning om tilbagebetaling

udvalgsværelset,

O^/

M l d iJoif ø

0. ¿f. ¿ U

-

af for meget betalt renovation for ejen
/yKCvJ ¿yvudb. /h a .3 /$.

dommen matr. nr, 31 b Venslev.

(¿6

Containeren på ejendommen har været opstil

•

let før 1/1 79. Dokumentation ligger i

/ //tys

-'¿3

/ » j a w ¿ toCcAts i A C io

¿¿y+i

-

Åd A S.<&2
d A A c-t-i

sagen. Samtidig har ejendommen været til
AttikeJMÅ aJ /&$&. ¿//uid oCca
sluttet den almindelige renovationsordning "sötAAoCtAa,
& i< d Jhr*** '+&■
¿¿/Ic 'tu a (<*

A*u *<a

a

AV _ .

oCc

Beskæftigelsesudvalget anmoder Teknisk
udvalg om en udtalelse vedr. bænke til

/Mød

idrætspladserne i kommunen.

7. Forvaltningen har udarbejdet overslag over
anlægsudgifter i forbindelse med aftalte
tf

arbejder på vejsyn den 16. april d.å.
Udvalget bedes prioritere opgaven jævnfør
l o u iieUüryy

JKCbuéé/ ¿ ¡ U

sagens bilag.
Åa (
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8 . Vejvæsnets og gartnerafdelingens Materiel

Teknisk forvaltning fremlægger oversigt
y

over vejvæsnets og gartnerafdelingens
materiel.

Vejvæsnets mandskab spørger, om kommunen
vil betale tilskud til sikkerhedsfodtøj
1/

Q i -t I w

¿hh

A lUlaAÅLølti

på halvdelen af anskaffelsessummen.
I den anledning beder Teknisk forvaltning
udvalget overveje, om reglerne for vejvæs
nets beklædning bør revideres.

Utrtwøuvidu*'

¿ U ø'. ff.

10. Vejvæsnets mandskab spørger, om kommunens
vil yde tilskud til telefonabonnementaf

o

diI

do/

/UiX\

giften for de vejmænd, der er omfattet af
rådighedsvagtordningen i forbindelse med

J ÅitaA ¿a /s y&Å &ti

vintervedligeholdelse.
(é
d m ja

¿0*1

fdc 'V-fy/itdkv
/
*'
ØW / H t+Vfc

11. Der forelægges forslag til "Regulativ for
Dagrenovation i Skibby kommune" til udval d^ejju/ci/do/
y

gets godkendelse. Det fremlagte forslag
er en a'jourført udgave af det e k s . regula
tiv fra 19lo, hvor regulativet er bragt i
overensstemmelse med de gældende love og
bekendtgørelser inden for området. Den
endelige godkendelse af regulativet gives
af Byrådet.
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Formanden for Rendebæk vandværk,

15

- udvalgsværelset.

fremsender regulativ for vandværket
med anmodning om Byrådets godkendelse.

/yytaÅ/l .___________________________

13.
V/

Grundejerforeningen Vellerup sommerby an
moder om godkendelse af nyt takstblad for
vandværket.
4

14.

^

7

Selsø Møllekrogs bådelaug har udarbejdet
ordensreglement for broanlægget ved Selsø

/

Møllekrog.
Reglementet skal indsendes til Ministeriet,

AadeJ

for offentlige arbejder til godkendelse
jævnfør skrivelse af 21/9 1981 om tilla
delse til bibeholdelse af bådebroen.

15.

Formanden for Naturværnsforeningen for
Skuldelev strand, by og ås gør opmærksom

V

på den ved NESA-molen forankrede færge
"Skuld" og henstiller kraftigt til kornmu
nen, at færgen omgående bliver fjernet.

N r *ifi8 J« DiFillfl. I'DFDEOIKSHAVN
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formand for naturværns- _ udvalgsværelset.
foreningen Skuldelev strand, by og ås an

ofiL&>

/-

moder kommunen om at sørge for, at henkast
ning

af affald i naturen ophører og peger

i den forbindelse på en række steder (foto Å&yuføJ Uti
ligger i sagen).

-#/ ¿fr+nhr Jm M a .

Endvidere ønskes sti i nordenden af Skulde
lev ås ved Skuldelev havn ryddet og klip
/itfJj/J___________________________

pet.

17

Den fælleskommunale modtagestation for
o lie- og kemikalieaffal d .

I/'

Formanden for Teknisk udvalg i Slangerup
kommune,

spørger om Skibby

kommune kan tiltræde, at han i indeværende
valgperiode repræsenterer "de 6 kommuner"
i fællesudvalget for den fælleskommunale
modtagestation for olie- og kemikalieaf
fald.

18. Genoptagelse af sag vedr. Skuldelev grus
grav.
¿VUCiWi£l~

Ejendomsudvalget har anmode TU om svar på

d iU /.

følgende spørgsmål:
2 . Årsagen til indstilling af grusgravens

g.

A?.g.

/frh&yiO'yviS - -

drift?
3. Eventuelle tanker om områdets fremtidi
ge anvendelse.

3. jsjsiuA
Aorypy

oXa. d in JtA
XiSL ÅOA.
/ia+tlun.
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Genbrugsordning.
På Byrådsmødet den 14. april 1982 blev
det besluttet, at Teknisk forvaltning
skulle udarbejde et oplæg til principbe
slutning, med økonomisk konsekvensbereg
ning, af iværksættelse af genbrugsprojek
ter i Skibby kommune. Forslaget skulle
forelægges Byrådet på mødet i juni.
Forslaget er ikke udarbejdet. Andre meget
presserende opgaver har hindret dette.
Forvaltningen spørger, om forslaget, hvis
det kan nås, må fremsendes direkte til
Byrådet.

DAFOLO-FREDERIKSHAVN
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24.

\J

25.
\!

26.
\J
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->7/• Udløbsledning Hyllinqeriis.
Mandag den 17. maj 1982 blev der afholdt

J

udvalgsværeIset.

licitation på søledningen i Roskilde fjor^.
mad udløb fra Hyllingeriis renseanlæg.
Licitationen gav følgende resultat:

Formandens
initialer:

oJiid

*
/Vi,4

^
Ø.Ji'.

Abt

n % <J
/y.

1. A. Jespersen & søn A / S , kr„
A tr* R Å S . ¿V*?

0.Havnevej 18, 44oo Ka
lundborg
2. Forenede Dykkerentre-

kr.

priser A/S, Holbergsd/ndtsidvIS

vej 28, 418o Sorø
3. Aquator Vandbyg A/S,

kr.

Vestergade 17, 46oo
4. Jydsk Dykkerentrepri-

oded

75oo Holstebro
5. Hoffmann & sønner A/S,

kr.

Maltegårdsvej 24,
282o Gentofte
Licitationen var en indbudt licitation.
tilbud havde
ingen forbehold, som gør tilbuddet ukonditiensmæssigt, og der er derfor intet
som taler mod at lade dette firma udføre
arbejdet for tilbudssummen kr.
der bør afsættes

ca. lo % til uforudsete udgifter.
Der bør frigives ialt kr. 9oo.,ooor- på

Nr. 588
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jvi

alle exel. m o m s .

konto o51.,oo ,95c .0 6

Z&b. ooo 'bi.

kr.

se I/S, Broagervej 5,

+ moms - kr.

d i / Å 'O&lCl+t&U-' f e d

.

Køge

A Å m / A z J Å d ø é & i Mi/"

(Hovedkloakker).
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2 8 . Tilløbsledninger til Hyllingsriis rensean

/
V

udvalgsværelset.

læ g.
Udvalget bedes overveje, om der skal ske
projektændringer omkring bassinanlægget
i Koholmmose.
Anlægget var i første projekt, som blev
udbudt, forsynet med en sneglepumpe, men
ved nøjere gennemgang af materialet er
J. K. Dinesen og Teknisk forvaltning kom
met til, at der med fordel kan udføres et
overfaldsbygværk.
som blev billigst ved licitatio
nen, har tilbudt at udføre det nye projekt
kr. I 6 0 .0 0 0 ,- billigere end det oprinde
lige. Altså for en samlet pris på kr.
9o6.ooo,- e x c l . moms.

29. Evt. ændret placering af trykledning.

ÅaJøéct

Muligheden for at ændre placeringen af
trykledningen fra bassinanlægget i Koholm
mose.
Se placeringsforslag i sagen, hvor den
nye ledningsplacering er angivet med blåt

3o. Kommuneplan.
Drøftelse af udvalgets planer, for hvilke
U

tiltag udvalget skal iværksætte inden for
kommuneplanperioden ud over de
nævnt i oplæg til kommuneplan.
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31. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport

Formandens
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15

udvalgsværelset.

i budgetindberetningsniveau pr. 31/3 82
for regnskabsåret 1982 vedrørende:
Del af konto 0 Byudvikling, boljg-

AA

og miljøforanstalt
ninger.
Konto 1 Forsyningsvirksomheder, havne
Konto 2 Vejvæsen

32. Eventuelt.
/&***}. di/L&sl

O

JA iaJ

/

Jtfonø f f > + t £ ø ( (A A t ø k A A A A /fritL

AlAUu /H-urdj.

fH idi

( < ^ A u A e jtyi,
JiøittAJ U ø a A øj
AtAtÆf/bUb ._________________

n ZJ> .

o d A U a /j
z

^ t-fy

fcØJt+is jhéUA&tt
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