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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
--------—
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torsdag den 8. november 1990, kl. 12.45 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Freddi Jørgensen
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Ernst Jelstrup
Bibi

B. Sørensen

Asger Mansted

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

20

til

24

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr.
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Pkt.nr.
Pkt.nr .

20
21
22
23
24

LOKALE TRAFIKSANERINGER
LOKALPLAN 43 - LANDERSLEV
SOMMERHUSOMRÅDE - LINDORMEVEJ 4
KIGNÆSBAKKENS VEJLAUG
KLOAK SYD - GENERELT
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Journalnr.... : 05.13.10

Sagsbehandler : FKL
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B.lbnr. 1426

Sagsid/lbnr. 937

LOKALE TRAFIKSANERINGER

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Frederiksborg amt fremsender skrivelse af 31.juli 1990, hvori man
foreslår hastighedsdæmpning på landevej 540 (Hovedgaden) og landevej
541 (Møllevej).
I erkendelse af hastighedsfaktorens betydning i trafiksikkerheds
arbejdet, har amtets tekniske udvalg den 2.maj 1989 udpeget en række
byer, hvor man vil søge gennemført en hastigheds dæmpning ved
etablering af cirkelbump på landevejene.
Jægerspris by er medtaget på den udarbejdede bruttoliste.
Forud for detailprojektering og politisk behandling skal man
herefter anmode om en tilkendegivelse fra Jægerspris kommune, om
hvorvidt man kan tiltræde princippet og forslaget, der i bekræftende
fald vil omfatte anlæg af 2-3 cirkelbump på hhv. Hovedgaden og
Møllevej inden for den idag afmærkede byzonegrænse.
Anlægstidspunkt 1990 eller 1991 vil afhænge af kommende
budgetovervejelser.
TU har behandlet sagen den 300890 . nr. 351.

Udvalget vurderede det ansøgte ud fra følgende hovedsynspunkter
m.h.t. trafikale gener ved en evt. etablering af bumps:
1) Tvangsrute (til Kulhus) - 2) H.T.'s passage med busser.
3) Militær trafik.
På grundlag heraf fandt udvalget p.t. ingen anledning til at
anbefale det ansøgte, men amtet anmodes om at give møde med
udvalget til drøftelse af mulighederne for en videregående
trafiksanering. Repræsentanter fra H.T - Jægersprislejren - og
politi anmodes ligeledes om at give møde.
Forhandlingen berammes til 8.nov. d.å., kl. 13.00.
Beslutning:
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Pkt.nr: 21
Journalnr.... : 01.02.05

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 1159

Sagsid/lbnr. 775

LOKALPLAN 43 - LANDERSLEV

Økonomi:
Sagsfremstilling:

- Vandværksvej 1, fremsender skrivelse af 23.april
1990, hvori man ønsker at få forelagt en tidsplan for fremlæggelse
af lokalplanforslag for Landerslev by.
TU har behandlet sagen den 310590 , nr. 201.

Udvalget vil sammen med bylauget i Landerslev gennemgå et forslag
til lokalplan på udvalgets møde den 30.august 1990.
I forbindelse hermed aftales den videre procedure omkring
afholdelse af evt. borgermøde m.v. samt efterfølgende fremlæggelse
i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser.
Udvalget godkendte udstykningsforslag 2 af l.maj 1990 vedr.
matr.nr. 6 C indarbejdet i nævnte lokalplanforslag.
6.6.1990:
Tilsagt
^ _
.
udvalg 30. aug. 1990 kl. 14,00.

i til møde i Teknisk

TU har behandlet sagen den 300890 . nr. 324.

Sagen optages til videre gennemgang på Teknisk udvalgs møde den
8.nov. 1990, hvortil bylauget vil have fremsendt et skriftligt
oplæg indeholdende sine kommentarer til lokalplanforslag.
Mødet er berammet til kl.14,00, hvortil foruden bylauget er tilsagt
ark. Sv.Allan Jensen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 22
Journalnr.... : 01.07

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 1665

Sagsid/lbnr. 1608

Fdm. init.

SOMMERHUSOMRÅDE - LINDORMEVEJ 4

Økonomi;
Sagsfremstilling;

Forhandling med grf. VIKING og ejeren af ovennævnte ejendom ]
- vedr. påtalte forhold på ejendommen.
Parterne, som er tilsagt til kl. 15,30, har en stærkt divergerende
opfattelse af forholdene.
Beslutning:
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Pkt.nr: 23
Journalnr.... : 04.01.09

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 1533

Sagsid/Ibnr. 1002

Fdm. init.

KIGNÆSBAKKENS VEJLAUG

Økonomi;
Sagsfremstilling;

Forhandling med
„ omkring de fremtidige
retningslinier for sanering af beplantning set i relation til
servitutternes bestemmelser herom.
Sagen relaterer til den af Karen Aller Pedersen indbragte klage til
såvel udvalg som byråd.
Ejvind Christensen er tilsagt til kl. 17.00.
TU har behandlet sagen den 04.10.90 , nr. 406.

I fortsættelse af tidligere førte forhandling - 21.6.1990 erklærede vejlaugets repræsentanter sig indforstået med, at al
sanering af beplantning på området og som skal være tilendebragt
senest 1.9.1991, vil ske i nøje overensstemmelse med servitutterne
og omfatter samtlige de på den hertil hørende plan viste grunde
( % matr.nr. 9 BV - 9 BX - 9 BY - 9 BZ - 9 BÆ) Vejlauget forestår
selv dette arbejde.
løvrigt vil udvalget den 8.11.1990 tage et møde med involverede
parter omkring den vestlige randbeplantning.
Nævnte møde er berammet til kl. 16,15, hvortil er tilsagt
Ejerlauget Svanemosevej
Kignæs Bakkens Vejlaug
Boligfonden SDS.
Beslutning:
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Fdm. init.

KLOAK SYD - GENERELT

Økonomi:
Sagsfremstilling:

På det årlige møde med repræsentanter fra byrådet og fra
sommerhusgrundejerforninger i Jægerspris kommune blev der rejst
spørgsmålet omkring tidsfrist for tilslutning til de etablerede stik
på de enkelte parceller.
Forvaltningen har hidtil administrativt og ud fra tidligere
drøftelser herom fastsat datoen til at være 1.januar 1992.
Denne dato ønskes nu konkretiseret med samtidig fastlæggelse af
retningslinier for, hvorledes forvaltningen og de enkelte
parcelejere skal forholde sig, såfremt denne dato ikke bliver
overholdt.
TU har behandlet sagen den 300890 , nr. 346.

Kloakudvalget tilsiges til en nærmere drøftelse af det samlede
problemkompleks den 8. november d.å.
Forvaltningen anmodes om til dette møde at have udarbejdet en
løsningsmodel, som kan danne grundlag for en egentlig forhandling.
Mødet er berammet til kl. 17,00.
Beslutning:
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