3ÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

I henhold til byrådets konstituerende møde
den 29,3.1978 har TEKNISK UDVALG konstitueret
sig således:
Formandi

Dørgen Christensen

Næstformand:

Sv.Aage Mortensen

Øvrige medlemmer:

Børge Knudsen
Eigil Frederiksen
Karl Korvel!

r.
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3.
Femhø.j vandværk
Boring 4 på ovennævnte vandværk tager sand med
op. Sandmængden er ikke stor, men medfører dog
en forurening af råvandsledningen, som er fæl
les med boring 3, samt at filteret på vandvær^-ri.
ket skal renses (skylles) med et interval.på
24 timer mod f.eks. 72 timer på Skovsognet vand
værk. Grundet dette forhold anmodes udvalget om
at tage stilling til en erstatningsboring og en
evt. placering af denne.
2.3*785 Teknisk Udvalg: Anbefales. Spørgsmålet
om placering afventer udtalelse fra
brøndboreren.
ØKONOMIUDVALGET 13.3.78: Anbefales.
29.3*78: Brøndboreren, Egon Christiansen anbefa
ler, at den nye boring placeres på
ma.tr. nr, 2 A af Landerslev tilhørende
gdr. Svend Aage Nielsen, Stenshøjgård,
Landerslev. Det nødvendige areal vil
være 15 x 15 m, ialt 225 ^*

1Besvaret den:

4*4*78

80 -I-2-6

under j. 1

|

4.
Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby
vandværk.
B e m . : Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitét.

nol den:
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5*
Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Skovsognets
vandværk.
Bem. s Et lille bakterieindhold og lettere for
højet jemindhold.
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11.

Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Orebjerg
Huse vandværk.
B e m . : Acceptabel hygiejnisk kvalitet, men højt
jemindhold.
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Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Egelundshu
sets vandværk.
Bem. : Forhøjet baJkiterieindhold, resultaterne af
næste analyse afventes.

4 .4.78
*

Iunder j. nr.
15.

80 -I-0-25

Vandindvinding.
Ea Dan-Regn søger for
om til
ladelse til indvinding af I6.000 m 5/år til mark
vanding samt om tilladelse til at udføre rørtryk
under Jungedalsvej for fremføring af tappesteder,
I..5*77i Vandindvinding anbefales. Rørtryk tilla*
dos i en dybde af l,o m under Jungedalsvej.
2*5*77* meddelt DAN-REGN.

18.4.77: HOVEDSTADSRÅDET meddeler der er iværksat
teknisk vurdering af det ansøgte.

2 1 .5 .7 8 : Hovedstadsrådet fremsender forhåndsgod
kendelse på, 16.000 nf/år.
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den:
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14.
Vandindvinding.
Fa. Dan-Regn søger for Kg. Frd. VII*s Stiftelse
om tilladelse til indvinding af 10.000 nf/år på
matr. nr. 1 AP m.fl. af Jægerspris Hvdgd.

4.4.78
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15.
Badevands- og recipientundersøgelser 1978«
Hovedstådsrådet fremsender forslag til prøveud
tagningsprogram for ovennævnte undersøgelser.
Der foreslås 1 ugentlig badevandsundersøgelse
fra og med tirsdag den 2. maj, udtagningssteder
er analoge med 1977. Ved Dalby Huse Str. og Ve
ster Str. udtages dog kun prøver hver 2. uge.
Recipientundersøgelseme forslås taget ved Jæ
gerspris Renseanlæg hver 2. uge fra og med tirs
dag den 9* maj.
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■Besvare c>

85 -8-6

iunde r j. i
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Spildevandsanalyser.
Frederiksborg Amtsråd fremsender analyser fra
renseanlæggene i Jægerspris, Kyndby, Landerslev,
Dyngerup og Over Dråby.
Der udbedes bemærkninger til anlægget i Lyngerup,
der havde en utilfredsstillende rensning.

| Besvare
i
]under j
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17.
Levnedsmiddelkontrolenheden i Frederikssund.
Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse
vedr. kontrolenhedens afgiftsmæssige stilling
efter merværdiafgiftsloven.

4 .4« 78
85 -I

18 .
Kiosk GI. Dalbyve.j 1.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til
med vilkårene for
genåbning af forretningen.
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:.v; rol aen: „ 4 .4.78
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83 -7-4

19.

Kulhuskroen«
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til den
nye ejer med betingelser for godkendelse af kro
en ved ejerskifte.

i'huor j. nr.

85 -7 -1

2 o.
Baunehøj Efterskole.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til efter
skolen vedr. éngangshåndklæder i køkkenet.

4.4*78

21

85-7-1

Olietanke, tilsyn og kontrol.
Kiljøroin. fremsender cirkulæreskrivelse vedr.
tilsyn og kontrol af olietanke under 6.000 1 .

4 .4.78
84-5
22r A v
Olie- og kemikalieaffald
Jfr. udviklingen omkring Maglehøjgård losseplads
anmodes udvalget om at tage sin stilling til en
evt. tilslutning til opsamlingscentralen i Hille
rød op til fornyet overvejelse.

1 .11 ,1977 : Tekn. udv.:Foranlediget af, at det ind
stilles, at man trækker sig ud af det fælleskom
munale samarbejde omkring lossepladsen på Kagle
ne jgård indstilles, at man søger tilslutning til
opsamlingscentralen i Hillerød.,
ØKONOMIUDVALGET 7.11.77: Anbefales, ligeledes til
slutningsbidrag.
m ’RÅDST 15.11.77: Godkendes.

£9.5.1978: Per Andersen, Frederiksborg Amt medde
ler d.d., at det endnu ikke har været
muligt at få de omkring opsamlingscen
tralen tilsluttede kommuners svar på
Jægerspris kommunes ansøgning om til
slutning.
Per Andersen oplyser ligeledes, at 21mandsudvalget stadig består med bl.a.
medlemsskab af Jægerspris kommune.
Konstituerende møde vil. finde sted på
et senere.tidspunkt.

22 B.
Luf tf oruren in/?«
Miljøministeriet fremsender meddelelse oin, at
er oprettet luftforureningslaboratorium.
4.lo.77: Til efterretning.
28. 5 .78J Miljøministeriet fremsender plan for
luftforureningslaboratoriets arbejde.
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23.
UDVALGSMØDER
Der ønskes udvalgets stillingtagen til faste
mødedage.
Det tidligere tekniske udvalg havde ordinært mø
de den første tirsdag i hver måned og tilsigelse
i form af forhandlinger m.v. torsdag forinden de
ordinære møde©

i sagen
urv.-v.

A

c e s

1

(
12.4.1978
ovwi: _____ ___
69-2o

nr.

24.

y

Lokalplan nr. 18«
Ler ønskes udvalgets stillingtagen til den videre
procedure omkring det af lokalplanforslaget om
fattede erhvervsområde - jfr. byrådets behandling
af sagen den 21.3.1979*

T
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Besvaret d an :

12.4.1978
27-2

uncier j. m

25*
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Ma.tr. nr. 4 ~

af Landerslev.

Ejeren af ovennævnte ejendom, entreprenør Arne
Larsen, ansøger om at drive erhvervsvirksomhed
som entreprenør fra. ejendommen, som er beliggende
i landzone.

7.2.1978i Sagen må afvente resultatet af igang
værende planlægning af erhvervsområdet,
2.3,1978; Sagen udsættes

i sagen

Besvaret døn
under j. nr.

12.4.1978

27- 2/iokaipian ;8

P;, d -J *

^
26.

________________________________________

------------------------------- ----------------------------------

Lokalplan nr. 15
Fredningsstyrelsen meddeler i skrivelse af 3»3«78
til Planstyrelsen, at man ikke kan anbefale det
udarbejdede forslag til lokalplan.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af lo.3.1978
at man har taget lokalplanforslaget til efterret
ning, dog således, at hele lokalplanområdet bør
have lanazonestatus, sarat at udstykning, bebyggel
se og ændret arealanvendelse inden for lokalplan
området fortsat kræver tilladelse i medfør af byog landzoneloven.
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27-2

27.
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Hatr.nr. 9 S af Bakkegårde.
3)en Danske Bank ansøger om ophævelse af deklaratio
vedr. forbud mod helårsbeboelse f.s.v. angår stam
parcel.
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u’>uer . ni

1.5.1978
27-2-64

28.

Z /7

Hatr.nr. 1.1 K'T af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr, ovennævnte ejendom tilhørende
Ejendommen agtes delt således:
pol. 1 : 4269 m2
"
2 : 1851 m2
I forbindelse med udstykningen søges fritagelse
for asfaltering af en 4 m bred adgangsvej.
Ejendommen er beliggende i sommerhusområde.
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ry

Matr.nr. 3 A af Over Dråby..
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 2.2.1978 meddel
tilladelse til, at der oprettes hestepension (stut
teri) på ovennævnte ejendom tilhørende

^

2.3.1978: Teknisk udvalg tog den her meddelte til
ladelse til efterretning, men udbad sig
en redegørelse fra
j omkring
det nu etablerede jsmedeværksted og sålede
at sagen genfremsættes på næste møde i
udvalget.

Besvaret d«rt: ..
under

>• .

12.4.1978
27-2-80

30 .
Matr.nr. 7 A af Neder Dråby.

5*
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
i/
sag vedr. et areal på 1278 m2 som
vederlagsfrit afstår til Jægerspris kom
mune til stiareal.

<sy28.4.1978

_ året
under j. nr

28-21-2

31.
Matr.nr. 1 AA af Jægerspris Hovedgård.

y

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. et areal på 462 m 2 , som fragår til off.
sti i forbindelse med adgangsvej til Møllegårdsko
len.
Sagen referer til byrådets ekspropriationsbeslut
ning af 18olo.1977.
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52.

ø
Matr.nr. 8 — af Kyndby.

25.4.1978
R<?;sv3 ( o i d e n '
.

under j. nr.

27-2-32o

^

35.

Matr.nr, 12 E, Bakkegårde.
ansøger landinspektør
Børge Hansen ora tilladelse til udstykning af
2 parceller til sommerhusbebyggelse.
I forbindelse med udstykningen ansøges om til
ladelse til overkørsel fra parcellerne, således
at pc. 2 får overkørsel til Barakvejen, mens pc.
3 får overkørsel til vejen øst for parcellen. Med
hensyn til overkørslen fra pc. 2 foreslås denne
placeret i parcellens sydøstlige hjørne, således
at den kommer længst muligt væk fra landevejen
Jægerspris-Kulhuse. Der henvises iøvrigt til, at
ejendommene 12 BK, 12 BL, 12 BM og 12 BN har over
kørsel direkte til Barakvejen.

Sy.
R v-jsV' fé ( O ø f;!

under j. nr.

25.4.1978
28-21-7

_____________________________
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38.
Matr.nr. 9 B af Bakkegårde.

1-ied skrivelse af 28. februar 1978 har kommunalbest
reisen fremsendt et fra
. fremkommet andragende af 4 « januar 1978 om ind
retning af en bodega på ejendommen "Skovens Købma
ndsforretning", matr.nr. 9 B Bakkegårde, Dråby sog
i Jægerspris kommune.
Kommunalbestyrelsen har ved fremsendelse af andra
gendet oplyst, at man under henvisning til ejen
dommens beliggenhed i et sommerhusområde ikke kan
anbefale det ansøgte.
Planstyrelsen skal i den anledning udtale, at der
ikke i § 7 i lov om sommerhuse og campering m.v.
eller i kommuneplanlovens § 45 or hjemmel til at
hindre den ansøgte bodega.
Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at hindre ind
retning af den omhandlede bodega kan dette såle
des kun ske ved nedlæggelse af forbud i medfør af
§ 17 i lov om kommuneplanlægning og efterfølgende
tilvejebringelse af en lokalplan i overensstemmel
se med lovens regler herom.
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13.4.1978

besvaret døn: ______ _____
27-2-64

unoor j. nr.

39 .
< 3/

^ C > > ?

39.
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Hatr.nr. 2o X, 2o Z og 2 o 0 af Lynge rap.
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 17.3.1978 med
delt tilladelse til opførelse af et enfamiliehus
på ovennævnte grund tilhørende

Byrådet har anbefalet det ansøgte under forudsæt
ning af, at en byggetilladelse må afvente en af
klaring af kloakforholdene for den sydlige del af
kommunen«

i sagen
(

19,4.1978
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Matr«nr. 9 C af Bakkegårde.
Fru Kathe Jørgensen ansøger ora tilladelse til at
drive ejendomshandel fra ovennævnte ejendom belig
gende Bautahøjvej 17.
Ejendommen er iøvrigt beliggende i sommerhusområde
men er registreret som lovlig helårsbeboelse.
Det bedes bemærket, at følgende deklaration er lysi
på ejendommen:
"På parcellen må der ikke anlægges eller drives
nogen form for fabrik, virksomhed, håndværk, værk
sted, udsalg, oplagsplads eller lignende".
Byrådet kan med hensyntagen til nævnte bestemmelse
udøve selvstændig påtaleret.
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Matr.nr.^ojn af Kyndby.
Køge Ejendomskontor har i skrivelse af 19.3.1978
rettet forespørgsel omkring udstykningsmulighe
derne for ovennævnte ejendom beliggende Kyndbyvej 21 og tilhørende
Ejendommen, som er på 2ooom , er beliggende i lantp
zone.
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25..4.1978
27-2436
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Cfetr.nr.4h af Bakkeqaarde*
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 17.3.1978 med
delt afslag på ansøgning fra Elim-forsamlingen*
om opførelse af tilbygning i landzone.
i sagen
P>esvaru i c»»•>1i
under j. nr.

19.4.1978
27-2-430
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43.
BYPLANVEDTÆGT NR lo. (CENTERAREAL m*V.)
Fastlæggelse af vejbyggelinie i henhold til et af
fredningsstyrelsen fremsat ønske herom«

2*3*1978: Teknisk udvalg indstiller 15 m fra
vejmidte*
21*3*1978: Fredningsstyrelsen hat i skrivelse af
2o*3«1978 godkendt ophævelse af vej
byggelinie på nærmere angivne vilkår*

i sagen

Besvaret den:

20.4.1978
27-1-24

unoer j. nr.

44»
(Jenterareai.
Jægerspris vandværk har anmodet om en forhandling
med udvalget omkring den kommende vandforsyning
til ovennævnte område.
Sv, Aage Petersen er tilsagt til kl. l6.oo.

1«9.1977: Man afventer et nærmere oplæg
fra vandværket m*h*t« en forde
ling af udgifterne*
3.3*1978: modtaget a ’contobegæring/besvos.d*

20.3.197&: i/S Jægerspris vandværk fremsender
ovenfor nævnte oplag, hvoraf det fremgår
at vandværket ansøger om et kommunalt
tilskud på kr. 93 «000 + moms.

45.
Æulhuse Havn.
har i skrivelse af 21.3.1978
klaget over trafikforholdene omkring Kulhuse
havn.
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46.
s*.

Landevej 541«
Parkvejens børnehave ansøger om etablering af en
fodgængerovergang med lysregulering på Møllevej
ved'Parkvejs udmunding.

rr < ,-^r i*. ^ .

s
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TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes
til Frederiksborg amt med anbefaling, dog således,
at fodgængerovergangen udføres som et såkaldt
"Toronto-anlæg” ,

BYRÅDET 18.10.77: Solvejg Pjetursson meddelte, at
hun ikke kunne tiltræde foranstaltningen.
De øvrige medlemmer vedtog at godkende T.U. ind
stilling.
Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af
2o.12.1977 afslag på etablering af det her omhand
lede fodgængerfelt.
1
Teknisk udvalg fremsender sagen til almindelig
efterretning for byrådet.
BYRÅDET 17.1.78: Den borgerlige gruppe mente at
sagen skulle fremsendes endnu engang med begrundel
se.
Fremsende påny med begrundelse og anbefaling af en
fodgængerovergang, xx)
22.3.1978? Frederiksborg amtsråd meddeler, at man
under henvisning til en foretagen trafiktælling
fortsat ikke kan anbefale andragendet.

i sagen

,

Besvaret døni
under j. nr.

2o.4.1978
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47.

4 ? ,
Regnvandsbassin/Mølleparken.
I forbindelse med ovenstående kan det oplyses, at
indbudt licitation afholdes torsdag den 6 * april
1978 kl. 1 5 .0 0 på rådhuset.

y'r-

48.
Regulativ vedrørende motorkøretøjers tomgang«
Kommuneforeningen har ved skrivelse af 3o«8*76 og
2 q >*9»77 orienteret kommunerne i Frederiksborg amt
om forslag fra bl.a. Karlebo kommune til udarbej
delse af et fælles regulativ vedrørende motorkøre
tøjers tomgang.
Foranlediget af en henvendelse fra Helsingør kom
mune har kommuneforeningen forelagt Kommunernes
Landsforening forslag om, at der på landsplan
blev udarbejdet et forslag til fælles regulativ
for motorkøretøjers tomgang.
Kommunernes Landsforening har ved skrivelse af
9*.12,19 77 udtalt, at landsforenihgen finder det
mindre hensigtsmæssigt at udarbejde et standard
regulativ på grund af kommunernes forskelligar
tede bystruktur.
Kommuneforeningen kan for sit vedkommende tilslut
te sig Landsforeningens betragtninger og ønsker
ved nærværende at orientere kommunerne om, at der
fra kommuneforeningens side ikke findes anledning
til at foretage sig videre i sagen.

n

1 sagen
Besva/ei don:
under j. iif.

1.5.1978
69-2o

49.

Matr.nr. 4 I og 4 G af Landerslev.
I forbindelse med ændret vejadgang for ejeren af
Ovennævnte ejendom, entreprenør Arne Larsen, rejse
spørgsmålet sig om vejnavn til den nye vej (Drue
dalsvejens forlægning).
Der ønskes udvalgets stillingtagen hertil.

50 .
V e jsyn .
anmoder i skrivelse af 3.11.
1977 om afholdelse af vejsyn på Holmegårdsvej.

6.12.1977: Teknisk udvalg vedtog at lade
afholde vejsyn (efter 1.4.78)

4,4«1978

550
matr.nr«

af Neder-Draaby#

I forbindelse med påtænkt køb af ovennævnte ejen*
dom ansøger
- om
tilladelse til at indrette piberenserfabrikati«
on på ejendommen#
Ejendommen er beliggende i et blandet bolig-og
erhvervsområde i henhold til byplanvedtægt nr 10

0

, .

Bosvarat dan:
under j. nr.

1.5.1978

___

27-2-315
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