JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg tirsdag den 3* oktober 1978
klo 09.oo i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :
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M 1.
Skovsognets v&ndværk.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra ovennævnte
vandværk.
Bem.: Acceptabel hygiejnisk kvalitet.

3*lo.78
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8o-l-l-23

M 2.
Neder Dråby vandværk.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra ovennævnte
vandværk:

j Dosval;

Bem.: Acceptabel hygiejnisk kvalitet.
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Vandanalyse.
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5-10-78

under j.-nr.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra
Bern. Vandet er atter stærkt bakteriologisk foru
renet og må anses for sundhedsfa,rligt.
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2o.9*785 Embedslægen fremsender konklusion af
ovennævnte analyse. I konklusionen om
tales bl.a. henstilling til teknisk ud
valg ' om udstedelse af kogepåbud.
Brevet er d.d. videresendt til Stiftel
sen og teknisk forvaltning. Under hen
syn til embedslægens beskrivelse af
vandet er der administrativt udstedt
kogepåbud.
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M 4.
tøgelundshusets vandværk.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra ovennævnte
vandværk.
Bem. : Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.
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M 5.
Vandanalyse, Gerlev forbrændingsanstalt.
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater af
28 . 8 . 7 8 :
Bem.: Atter en prøve med forhøjet bakterieindhold.
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ÉXLM 6.
Vandindvinding.
søger om til
ladelse til placering af 3o cm hydrantbrønde i
kanten af vejrabatten - Bysagervej.

/? />7

5. lo. 78 --- i
nr*

— -8o-l-d-l-<3

<r

I

a

■Jy-err

4 __-

&/?*•/?

M

M 7.
Badevands- og recipientanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den
5.9. og 12.9 .197Q.
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Baunehø.i Efterskole.
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Forstander Erik Odde fremsender ansøgning om op
stilling af container for dagrenovation.
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M 12.
Gerlev Købmandshandel.
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Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til adv.Viuff og Clasen, Frederikssund, med oplysning om
betingelserne for anvendelse af kælderlokalerne
som lagerlokale.
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M 13.
Støjplage.
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M 14.
Jægerspris Betonvarefabrik.
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M 15.
Fælleskomm. modtagestation f. olie- og kem.affald«
Hillerød kommune fremsender skrivelse med oplys
ninger vedr* anlægsbudgettet, samt en forespørg
sel omkring den fælleskommunale indsamlingsord
ning.
25.9.78: Frederiksborg Amtsråd fremsender referat
af møder afholdt den 5*9* og 18.9*78.

TEKNISKE SAGER.

T 1.
Lokalplan nr 16 - Dalby
Gennemgang med ark Sv Allan Jensen omkring den
videre procedure m.h.t, færdiggørelse - borger
møde m.v. • efter byrådets godkendelse af hoved
strukturen i planforslaget,
Sv Allan Jensen er tilsagt til kl lo3o
5.9.1978:
Planforslaget færdiggøres m.h.t. påtalte æn
dringer, således at dette kan forelægges Teknisk
udvalg den 3.lo,1978 kl lo3o med påfølgende god
kendelse i byrådets møde den 17.lo.1978.
Der påregnes herefter fremlæggelse i 2 mdr.
regnet fra 1.11.1978 - 1.1.1979.
Borgermødet fastsættes til torsdag den 3o.ll,
1978 kl 19oo på Solbakkeskolen.

,
Besvaret c»>n:
under j. nr

27.lo.1978
„ ____ _______ _—
27-2/LP 16

T 2.

Z2.

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«1978*

Au-**.oi£-

4.4,1978: Teknisk udv/alq vedtager, at indkalde
og entreprenør Arne Lar
sen til en nærmere forhandling omkring
en evt. arealerhvervelse torsdag den
27,april.
12.4.1978: tilsagt
til kl 14oo
tilsagt Arne Larsen til kl 15oo
27.4.1978: På grundlag af de førte forhandlinger
tilsiger man herefter Sv Allan densen
til Teknisk udvalgs møde den 1.6.1978
med henblik på en viderebearbejdelse
af forslaget,
Sv.Allan densen er tilsagt til kl o9oo
1.6.1978:

Kan vedtager, at Sv Allan densen udar
bejder et forslag, som tilgodesei
interesser i videst muligt omfang
samt at man indkalder
til en
fornyet forhandling torsdag den 29.6.78
15.6,1978: tilsagt
til kl o93o
Forslag til lokalplan vedlagt.
29.6,1970:
tiltrådte principielt planen, dog således
at der etableres et yderligere beplantningsbælte
udover det på forslaget viste.
Til brug herfor søges udarbejdet en landinspektørplan. Arkietkt Sv Allan densen kontakter landinspBørce Hansen - Frederikssund herom.
vil herefter på stedet påvise det ønskede
beplantningsareal,
Såfremt enighed senere herom kan opnås, har
intet at indvende imod, at de af beplantningsbæltet
berørte grunde benyttes som området iøvrigt,
22.8.1978:
Tilsendt
landinspektørplan med anmodning
om indtegning af beplantningsbæltet samt at planen
må være udvalget i hænde senest 5.9.1978, hvor sa
gen fremsættes til videre behandling.
5.9.1978:
Planforslaget færdiggøres m.h.t.
ueplantlingsskitse indgået 4.9.1978 og forelægges TEKNISK
JDVALG til endelig gennemgang den 3.lo.1978

y-p’?

Dag og år:

T 5.
Lokalplan nr, 13«
Fredningsstyrelsen har i skrivelse af 8. sept.
1978 meddelt, at lokalplanforslaget efter omre
digering nu tilgodeser de synspunkter, der lå
til grund for styrelsens indsigelse af
marts
1978, og styrelsen har derfor ikke indvendinger
mod, at lokalplanen vedtages endeligt af byrådet.
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Det tilføjes, at ændringerne i lokalplanen - for
udsat at ejeren af raatr. nr. 9 H er indforstået
med arealets overførsel til landzone - forment
lig er så begrænsede, at fornyet fremlæggelse af
lokalplanen næppe er nødvendig.
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Besvaret d e n :_______ ,______ —
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T 4.
Lokalplan nr. 14 - Gerlev.
Ovennævnte lokalplanforslag har i perioden 1. aug.
1. okt. 1978 været fremlagt til offentligt gennem
syn.
Forslaget skal herefter i h.t. kommuneplanlovens
bestemmelser endelig vedtages.

Sy,

T 5.
.Lokalplan nr. 14, ^erlev.
Udtalelse fra Præstegårdsudvalget for Gerlev,
Dråby og Skovens sogne i forbindelse med frem
læggelsen af ovenstående lokalplanforslag.
.... ■■.»■»».rryrtr
i sagen
g.lo.1970
B a sv 3 r0 1■d e n :
27-2-/LP 14
-- — ~
under j. nr.

,

c^ ><

7^

Således foranlediget har Fredningsstyrelsen iøvrigt i skrivelse af 8. sept. 1978 anbefalet plan
forslaget til godkendelse i planstyrelsen.
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T 6.
Lokalplan nr. 14« Gerlev,

IX

Kovedstaasrådet meddeler i skrivelse af 14.9 «1978>
at man i henhold til § 16 i lov om regionplanlæg
ning i Hovedstadsområdet og § 25 i lov om kommune
planlægning ikke ønsker at fremsætte bemærkninger
til det her omhandlede lokalplanforslag.
i sagen
Bo s'/arol Jon:

6.lo.1970
27-2-LP 14

under j. nr.

7 .7 .
T 7
Lokalplan nr. 17 - Lyngerup.
Ovennævnte lokalplanforslag har i perioden 1. aug.1. okt. 1978 været fremlagt til offentligt gennem
syn.
Byrådet skal herefter underrette planstyrelsen om,
hvorvidt man efter gennemførelsen af offentlighedss/-#*?- g
pruceduren omkring lokalplanforslaget ønsker at
fastholde forslaget til udvidelse af § 15—rammerne.
---------- -pr. ^j? y
— S_
Planstyrelsen vil herefter behandle forslaget med
henblik på godkendelse, således at byrådet selv
tcan vedtage lokalplan nr. 17 endeligt i medfør af
kommuneplanlovens § 27 *

B o avaret d en:

„7?9. •A9 •_^970

under j. nr.

27-2-/tP 17

T 8.
Lokalplan nr. 17*
Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af
8 . sept. 197$> s.t man intet har at indvende mod
det udarbejdede lokalplanforslag.
Der gøres dog opmærksom på, at en ny vejtilslut-.,
ning til hovedlandevej 142 kræver dispensation
fra de gældende adgangsbestemmelser.
Amtsrådet har intet at indvende mod en ny vejfø
ring fra hovedlandevej 142 til erhvervsområdet
II b, som kan aflaste eller muliggøre lukning af
vejtilslutninger i byen.

i sagen
Besvaret den:
under j. nr.

6.1o.l978
27-2/LP 17

Blad nr.

Dag og år:

5.10.1978
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Formandens
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T 9.
Lokalplan 17.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 11.9*1978,
hvori man meddeler, at man kan henholde sig til
sin ved skrivelse af 21. januar 1977 afgivne ud
talelse vedrørende kommunens forslag til § 15rammebestemmelser, hvorefter Hovedstadsrådet kun
ne anbefale, at de givne erhvervsarealer til
lokale behov blev medtaget i § 15-rammerne, samt
at parcelhusområderne ved Lyngerup landsby med
afrunding af erhvervsarealeme burde overføres
til byzone.
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Besvaret don.
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6 .lo.1978

27-2/LP 17

under j. nr.

S /cr.
sT lo.
Lokalplan nr. 17 - Lyngerup.
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I forbindelse med fremlæggelsen af lokalplanfor
slag henleder
opmærksomheden på
en stedfunden udstykning fra rnatr.nr. 5 A, som
ikke er indtegnet på planen.

i sagen
Bosvaret don:
under j. nr.
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6,lo.l978
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T 11.
Lyngerup Camping.
ansøger om forlængelse af frist
for fjernelse af udstillingsbygning.
Tidligere meddelt frist var 1. okt. 1978, og denne
ansøges nu forlænget med 3 &r.

Besvaret den:
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d>-e-Z

—
27—2—LP 17 (27-r
_ ______________b—

\</ P2-fL

T

193)

éZ-c-r-p)
77

1

7 / 2.

T 12.
Matr.nr. 9 AD, 9 AK m.fl. af Neder Dråby.

Æ z S ,

Landinspektør Børge Hansen fremsender revideret
c?,
udstykningssag vedr. de
tilhørende grunde.
Matr.nr. 9 AL med ekst. beboelse bliver 32oo m2
med uændret vejadgang til landevej 54o. Matr.nr.
9 AK agtes afhændet med vejadgang ad 3 »77 ni bred
privat fællesvej over matr.nr. 9 AI til Jerichausvej og derfra til landevej 54o.
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-4 -/en
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Teknisk udvalg indstiller, at der udarbejdes et
forslag til lokalplan for området med samtidig
tillæg til § 15-rammerne, idet arealet i henhold
til nu gældende § 15-rammer er forudsat overført
til byzone.
Nærværende udstykningssag udsættes derfor,indtil
der foreligger en endelig vedtaget lokalplan.
BYRÅDET 21.9»78« T.U. indst, godkendes.

jr s s
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Ud fra byrådets godkendelse forelægges sagen TEK
NISK UDVALG til videre bearbejdelse.
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i Besvaret d u n :
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Matr.nr. 7 A af Over Dråby.
Under henvisning til de Naturfredningsnævnet fore
lagte sager vedrørende godkendelse af bebyggelse
på udstykkede arealer fra matr.nr. 7 A, Over Dråby
forelagt i henhold til deklaration tinglyst 17 .
marts 1961, forespørger Naturfredningsnævnet i
skrivelse af 19* sept. 1978, om kommunen til af
løsning. af deklarationen har påtænkt udarbejdelse
af lokalplan for området.
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Katr.nr« 3 AF og ^ AL af Neder Dråby
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T 15.

matr„nro4i af Slagelsesgårde.
Forespørgsel vedr udstyk n i n g i f ort>indel~
se med v a n d t i l s l u t n i n g

7/6'

_ i sagen
Be'jvartJf

on:

under j. nr.

_ JleJ.a.ll7IL,
27-2-415
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T 16.
Matr.nr. 5 AE og 3 AF af Gerlev.
Tilsynsrådet meddeler i skrivelse af 26.6.1978
i sagen vedr. de
tilhørende grunde,
at man ikke finder, at Byrådet har haft hjemmel
til at afslå
ansøgning om udstyk
ning og bebyggelse af de her omhandlede ejendomme.

cs
c

P<$ P P

Tilsynsrådet skal derfor anmode Byrådet om snarest
at tage sagen op til fornyet behandling.
TEKNISK UDl/ALG indstiller til byrådet, at man sø
ger juridisk bistand i sagen, idet man stadig fra
udvalgets side har den opfattelse, at den i sin
tid indgåede aftale med
må være
juridisk bindende.

cfo-2^ —
A— Q.

~

BYRÅDET 15.8.78: Man lader adv. Leif Erlandsen
foretage en bedømmelse af sagen.
22.8.1978:
Foretaget en gennemgang af Sagen med Leif Erlandse
som fik sagens akter med sig til nærmere bearbej
delse.
Aftalte at man forventer hans stillingtagen medio
seotember.

Besvaret den
under j. nr.

3o„lo,1978
— ---- — -- —
27-2-234
, , i-- ----

7/7
T 17.
Matr.nr. 3 Y og 5 Z af Neder Bråby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. ovennævnte to ejendomme tilhørende hhv.
og Post- og Telegrafvæsenet,
agter at afhænde 242 m 2 til forening med
matr.nr, b Z, idet parcellen agtes anvendt til ud
videlse af posthuset.
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Besvare* don:
under j. nr.
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Formandens
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T 18.
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Gerlev Præstegård«
I forbindelse med udstykningen, hvorved præstegår
den frastykkes med en 7*838 m2 stor parcel, har
Hovedstadsrådet i sin skrivelse af 9* aug.d.å.
stillet som vilkår, at restejendommen med den der
på, liggende bolig noteres som en landbrugsejendom.
Matrikeldirektoratet har i den forbindelse udbedt
sig byrådets erklæring om, at denne beboelsesbyg
ning er tilstrækkelig til ejendommens fremtidige
drift.

Besvaret d e n :
under j. nr.

25.10.1978
28-21-16

T 19.
Matr.nr« 2 A af Landerslev.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. det af kommunen påtænkte erhvervede are
al 1.585 m2 til råvandsboring til forening med
matr.nr. 2 BR smst.
4 /
2 5 .l o . 1978
ftO 5*V (i IO > (-i0 11.

under j. nr.

28—21—29

T 2o.
Matr.nr« 12 H af Bakkegårde.
Advokat Carl J. Clasen ansøger for
om tilladelse til at etablere ejendomshandel
fra ovennævnte ejendom beliggende
Ejendommen er beliggende i sommerhusområde.
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Besvaret don: „
unoe? j. nr.

25«.I n . 1978
27-2-445
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T 21.
Grundejerforeningen Arvedsvej.
Nævnte grundejerforening, ansøger om tilladelse
til at opsætte hastighedsbegrænsningsskilte
25 km på Arvedsvej og Hovdiget.

7 :22 ..

T 22.

Vedr. etablering af parkeringsforbud på
Sportsvej i Jægerspris.
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Foranlediget af klager fra de fastboende
på Sportsvej i Jægerspris og den kends
gerning, at Sportsvej er helt ufremkomme
lig under fodboldkampe, anmoder kulturelt
udvalg herved teknisk forvaltning om at
undersøge muligheden for at etablere par
keringsforbud på Sportsvej evt. i den
østlige side alene.
Under fodboldkampe og andre aktiviteter
på stadion parkerer spillere og tilskuere
ud for de private indkørsler, ligesom
vejen ofte er helt spærret, så et redning.*
køretøj ikke har mulighed for at nå helt
frem til porten ind til stadion.
Det har gennem flere henvendelser til
ledere, spillere og trænere samt publikum
ikke været muligt at få bedret forholdene
hvorfor udvalget ser sig nødsaget til at
søge etableret begrænset parkering på
Sportsvej.
12.9.1978:
rrericrikssund politi ved Knud Christensen har ingen
Indvendinger mod, at der etableres forbud mod par
ering i fcegce sider på Sportsvej.
ivis man vælger ovenstående løsning kræves 4 stk.
skilte C.62 ** Parkering forbudt med blank bagside,
derudover
4 stk underskilte UC 6 0 .2.
4 11
"
UC 6o.3.
I
"
"
UC 62.

t i l NBS
Besvaret
under j. nr.

, , 6.1°._1978
6o“lo

.___________

T 23.
Buslinie

317 »

HT har fra formanden for Strandkærgård Grundejer
forening modtaget henvendelse af 22.8.1978» hvori
forespørges, om HT har planer om en omlægning af
linie 317 i Over Dråby området.
HT fremsender herefter svarskrivelse af 1.9.1978)
hvori oplyses, at der ikke er planer om en omlæg
ning eller nedlægning af linie 317.

Besvare19c/or;: _ S U x u l£ lZ a __
under j. nr.

___„ . t ? ------------
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T 24.
Offentlig bivej nr. 133*
Landinspektør Børge Hansen fremsender revideret
udskillelsessag vedr. ovennævnte vej og rettet
i overensstemmelse med Teknisk udvalgs vedtagelse
af 29.6 . d.å. om en større hjørneafskæring.

i

Besvaret dyn

j under i. nr.

9~lo~1978
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T 25.
Kignæs Bakkens Vejlaug.
Vejlauget har i skrivelse af 19.9*1978 fremsat
flere forespørgsler til kommunen af vidt forskel
lig karakter.
Af hensyn til overskueligheden heraf vedlægges
dagsordenen kopi af skrivelsen med tilhørende
skitse.

Besvaret don:

//.lo.1970

under j. nr.

77-4-7 /4 5

--- Z
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T 26.
Cykelsti - Over Bråby/Lyngerup,
Frederiksborg amtsråd har i skrivelse af 19.9*78
tilskrevet byrådet følgende:
"Ovenstående spørgsmål om cykelsti er rejst af en
beboergruppe i Jægerspris kommune. Byrådet har med
påtegning af sagen den 3o. maj 1978 anbefalet det
ansøgte.
Amtsrådets tekniske udvalg har behandlet spørgs
målet på sit møde den 12. september 1978, hvor man
vedtog at lade sagen undersøge nærmere i en i tek
nisk forvaltning nedsat stigruppe, der som arbejds
område bl.a. har at undersøge behov for og priori
tering af cykelstier langs amtets landeveje.
Når spørgsmålet er gennemarbejdet, vil meddelelse
om resultatet tilgå byrådet."
orienteret ved
kopi af skrivelse den 2o.9.1978.

sy
'i saqon
i under j. nr.

25.lo.1978
6o-4-2

T 27.
Grundejerforeningen VIKING.
I forbindelse med den af grundejerforeningen
etablerede lystbådehavn har Naturfredningsnævnet
indkaldt til en besigtigelse af anlægget fredag
den 13 . oktober 1978 kl. 13 .oo.

i sagen
Fieuvarel den
under j. nr.
—

9 . l o . 1978
71-7
................II M—■i|i ■ .,

T 28.
Vigeplads for skolebus v. Femhø.j skole.
Kulturelt udvalg v. formanden Poul Madsen har
forespurgt Teknisk forvaltning, om det er muligt
at etablere vigeplads for skolebussen ved Femhøj
skole, så af- og påstigning kan ske uden risiko
for skolebørnene.
Poul Madsen har peget på området ved plæne mod
Fernhøjvej.
Teknisk forvaltning har sammen med Frederikssund
politi v/ Knud Christensen set på forholdene og
indstiller, at vigepladsen etableres som vist på
hoslagte plantegning således:
1. At Hæk mod Femhøjvej bevares som værn mod tra
fikken.
2. At viste elmetræ og næsten udgået røn samt øv
rige hækplantning fjernes.
3. Et område på ca. 28,ox5,o m stabiliseres ved,
at mulden afrømmes.
Herefter pålægges 2o cm bundgrus + 2o cm stabi]
grus + evt. asfaltbelægning.
4. Udkørsel/indkørsel etableres, som vist på skit
sen med rødt.
Arbejdet kan udføres af kommunens mandskab.
NB: Claus Simonsen er indforstået med den ovenfor
skitserede løsning.
Rékv, til iidførelsR---f'iBSJ
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T I L L . Æ G S D A G S O R D E N

T 29.
Orebjergvej m, v.
I forbindelse med en hårdt tiltrængt vejreparation
af Orebjergvej har kommunens eget mandskab på en
strækning udvidet vejbanen til en bredde af 4,5 5 m.
Der pågår stadigvæk arbejde med ovenstående •
Foranlediget heraf har Teknisk forvaltning anmodet
Superfos/Dammann-Luxol A/S om et tilbud på tæppe
belægning af ovennævnte strækning eller dele heraf
Jfr. hoslagte tilbud indebærer tilbuddet følgende:
A.:

3ooo m2 a kr. 14,60
2o ,25 °/o moms

+

ialt
B.:

43»8oo,oo

kr.

52 .669,5o

8.869,5o

2o25 m2 a kr. 14,60
2o ,25 io moms

kr. 29.565,00
‘
1____%986,9l
ialt kr. 35.551,91

4ooo m 2 a kr. 14,60
+ 2o ,25 io moms

68.400,00
13 .851,00
kr. 82.231,00

+

G.:

kr.
"

kr.
"

ialt

Superfos/Dammann-Luxol A/S tilbyder opretning +
tæppebelægning af sti ved Bakkegården jfr. hoslagt
tilbud.

3oo m2 af kr. 29,4o
+ 2o,25 io moms

kr.

11
ialt

8.82o,oo
1 .786,o5

kr. lo.6o6 .o9

Der er i tilbudene taget forbehold mod håndopret
ning.
Bogholderen oplyser, at der på konto nr.214oo3oo2
(færdselsbaner) henstår kr. 4oo*44o,oo.
-r belægning på Kyndbyvej, Digevænget, samt fodgæn
gerovergang i Dalby kr. 294*000,00,
rest
kr.lo6.44o, 00
På konto nr. 214ool3oo8 (parkering og rastepladser)
henstår kr.lo5.5oo,oo
Det indstilles, at ovenstående iværksættes i 1978«
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