M 8.
Spildevandsanalyser,
Stadsdyrlægen fremsender analyser fra de i kommu
nen værende renseanlæg.
renseéffekt

anlæg
Donekrogen

ringe
god
ringe
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
god
god
ringe
ingen
ingen

78Skovri dde rgården

8

Landerslev
Over Dråby, nyt
Lyngerup
Gerlev, gi.
Gerlev, nyt
Kyndby
Neder Dråby
Skovriddergården
Over Dråby, gi
Dalby
Krogstrup

1
I Besvaret d e n ; . „7.11.78.....

i under j . in .

81-2-1-5

M 9.
Donekrogen, renseanlæg.
Det af udvalget ønskede projekt til forbedring
af afløbsforholdene fra ovennævnte ejendom ses
ikke modtaget.
t;

undei }. nr.

9•li.18.
81-2-1-5
——
-------- -—

M lo.
Levnedsmiddelkontrol.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
Jægerspris Brugsforening ang.med betingelserne
for forhandling af ikke-færdigpakket ost.

| B es v a roi c!o n.:

j. h i .

7•11*1?.
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M 26.
Losseplads.

iBe;;;vorov don :
jundur- j. im

9.1 1 .78 .j
_82-2-1-9.___ ]

M 21,
Råstofindvinding,
Frederiksborg amtsråd fremsender ansøgning fra
, matr.nr, 6 A, Landerslev, til
udtalelse, herunder hvilke vilkår, der ønskes
.stillet for en evt. tilladelse,

6 .6.781 Tilladelse anbefales på betingelse af at
råstofloven overholdes/
9.lo.78 : Frederiksborg Amtsråd fremsender kopi af
tilladelsen til den ønskede indvinding.

H
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don:
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une/r j. nr.
,
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7 .11..78
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M 22,
Minkfarm - Kademosegård.
Minkfarmen skal godkendes i henhold til miljø
ministeriets bkg. nr. 176 af 29. marts 1974
miljølovens kap. 5 > idet npelsfarmen er medtaget
på listen over særligt forurenende virksomheder
pkt. J 1,
Udvalget anmodes om at tage stilling til de be
tingelser, som skal overholdes ved oprettelse af
virksomheden.
[
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lu n d e r j. nr.
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TEKNISK UDVALG
TILLÆGSDAGSORDEN.

25.
Baunehøj Efterskole«
Forstander Erik Odde fremsender ansøgning om op
stilling af container for dagrenova/fcion.
Teknisk:udvalg

5 .lo.78 :

Fremsendes til ØK, idet den foreslåede container
ordning anbefales, såfremt ejeren selv sørger for
bortskaffelse af affaldet udenfor Jægerspris kom
mune, og ejendommen således fritages for gældende
renovationsordning.
ØKONOMIUDVALGET 9.10.78:
des .

T.U. indstilling godken

6 .II.781 Baunehøj Efterskole fremsender fornyet
ansøgning under henvisning til, at Tage
Kristiansen på forbrændingsanstalten overfor Renholdningsselskabet af 1893 har
indvillet i at modtage affaldet, når af
faldet forinden indladning i containe
ren er amballeret i sorte plastsække.

T 1.

TEKNISKE SAGER.
“

Katr.nr. 9 AD, 9 AK m.fl. af Neder Dråby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender revideret
udstykningssag vedr. de
tilhørende grunde.
Katr.nr. 9 AD med ekst. Beboelse bliver 32oo m2
med uændret vejadgang til landevej 54o. Matr.nr.
9 AK agtes afhændet med vejadgang ad 3 »77 m bred
privat fællesvej over matr.nr. 9 AI til Jerichausvej og derfra til landevej 54o.

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.
Ud fra byrådets godkendelse forelægges sagen TEK
NISK UDVALG til videre bearbejdelse*
3.1o.l978:
. Det overlades til ark.Sv Allan Jensen at udarbejde
et lokalplanforslag, som forelægges på næste mode
i TEKNISK UDVALG (7.11.1978).
Ved forslagets udarbejdelse søges bestående vej
adgang over matr.nr.9ai sløjfet, hvorefter al
fremtidig vejadgang i forbindelse med nærværende
udstykningssag må ske til landevej.
6.lo.1978: tilsendt fornødent materiale til
Sv Allan Jensen.
Gennemgang af udkast til lokalplan samt besigti
gelse af forholdene på stedet specielt omkring
vejadgangsproblematiken.
Sv Allan Jensen er tilsagt til kl lo3o.

,T 2.
Lokalplan nr. 19 - Neder Dråby.
Arkitekt Sv. Allan Jensen fremsender notat vedr.
vejadgangsproblematiken over matr.nr. 9 AI i for
bindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag.
Kopi er vedlagt nærværende dagsorden.

7T 3

T 3.

.

Lokalplan 19«
Revisor Hans Vindelev anmoder i skrivelse af 9*
okt. 1978 om en klar stillingtagen til problemet
omkring vejadgang i forbindelse med den aktuelle
udstykningssag.

0? 4 .
Lokalplan nr, 13 .
Planstyrelsen godkender i skrivelse af 25 . oktober
1978 det af byrådet den 2o dec. 1977 vedtagne for
slag til tillæg nr. 1 til de af Planstyrelsen den
1. dec, 1977 godkendte midlertidige rammer for
indholdet af lokalplaner i Jægerspris kommune.

r

Inden byrådet herefter endeligt vedtager lokalplan
forslaget skal der dog indføres et par mindre re
daktionelle ændringer.

^<^7T 5.
Lokalplan nr, 13.

w ^ > .

Baunehøj Efterskole ansøger i skrivelse af 11. maj
1978 om tilladelse til at opføre en, hestestald på

92 m2.
Stalden vil blive placeret under det her omhandle
de lokalplanområde.
6.6.1978: TU vedtager at stille sagen i bero-må
afvente godkendt lokalplan

11.lo.1978 : Baunehøj Efterskole fremsender for
nyet ansøgning om at få nærværende sag behandlet.

S.

-:rot den:

i:nu*-r j. nr.

14.11.1978
27-7/LP 13

T 6.
Lokalplaner.
Fredningsstyrelsen fremsender skrivelse af 11.
oktober 1978» hvori man redegører for den frem
tidige sagsbehandling vedr. lokalplaner.
*— faarjETr —

1 in/’lar 1 nr

)...

13.11.1978
27-2
....

T 7.
Katr.nr. 29 A af Dalby.

? svaret don:

27.il. 1978

i -'»der j. nr.

77-2-448

T 8.
Natr.nr. 7 U af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. den
tilhørende ejendom
(Vibevej l), som agtes delt i to parceller a hhv.
1282 m2 og 1324 m2.
Ejendommen er beliggende i et til sommerhusbeboel
se udlagt område.

28#11.1978
28-21-35

T 9.
Matr.nr. 3 V og 3 GY af Neder Bråby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. den
tilhørende ejendom.
Grunden, som er beliggende i byzone, agtes delt i
to parceller a hhv. 95° n»2 og 814 m2.
Udstykningsforslag godkendt i byrådets møde den

21 . 9 . 1978.

T lo.
Matr.nr. 5 H og 14 A af Gerlev

Blad nr.

Dag og år:

7.11.1978

lo6
Formandens
initialer:

T 14.
T-/b,

Hatr.nr. 9 C og 8 Y af Gerlev.
Fa Brandt-Mølier Bådebyggeri ansøger om tilladelse
til en udvidelse af eksist. havneanlæg.
TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes til
MIN F OFF ARB med anbefaling#
BYRÅDET 15.8.78: T.U. indst, anbefales;

Ministeriet for offentlige arbejder meddeler i
skrivelse af 19 . oktober 1978, at man ikke har
kunnet imødekomme den af hr. Brandt-Møller frem
sendte ansøgning bl.a. under henvisning til, at
det allerede aksist. anlæg virker skæmmende for
landskabet på stedet.
i sagen
13.11.1978
){ i'.yn ] t , ..j-r

]

71-7

i;r*oor !. rv.

Tr/T.

T 15.
Vejtræer.
Skovtekniker Stefan Rye, Frederiksværk, fremsender
behandlingsforslag og tilhørende tilbud vedr.
1) to gi. ege overfor Slotskroen
2) Lin&fe mellem Parkvej og slottet.

13.11.1978

Besvaret d $ n :
under j. nr.
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T 16.
'Omnibuskørsel •

7:/é.

Landsnævnet for omnibuskørsel fremsender andragende
fra Helge Jensen, Jægerspris, om tilladelse til at
udføre turistkørsel over hele Danmark.
TEKNISK UDVALG indstiller andragendet til godken
delse#
BYRÅDET 15.8.78: Anbefales.

Landsnævnet meddeler i skrivelse af 2o.9*1978
tilladelse til at udføre turistkørsel over hele
Danmark indtil 3o.9»1979»

i sage rr^*^

| desvarot den:
j—under j. ni1.-----

IS.l.lo 1978

T 17.
Hovedlandevej 142
Gerlev grundejerforening fremsender kopi af skri
velse af 29.9*78 til Frederiksborg amt vedr.
diverse skilteproblemer i Gerlev by.
x sagen
8 >•;jlV:'i((:1 -Jy)fI

14.11,1978
6o-4 —2

under j. nr.

T(18.
Slidlagsbelægning.
Til efterretning for udvalget oplyses, at pos. A
i pkt. T 29 for udvalgsmøde den 3*lo.1978 er ud
gået (kr. 52 .669 ,50 ) for at skabe økonomisk mulig
hed for etablering af vejbelysning - Bakkegårdsvej
jfr. pkt. 31 på samme dagsorden.
i sagen
etan ;

under j. >ir.

14.11.1978
6o-7

T 19.
Private veje.
Ministeriet for off. arbejder fremsender henven
delse fra
til udtalelse.
Vedkommende ansøger om at få diget mellem grundejerforeningerne Stråndkærgård og Fjordvang åbnet
således at tværgående trafik bliver mulig.

TEKNISK UDVALG kan ikke anbefale en åbning af di
get og tilslutter sig iøvrigt de af,grundejerfor
eningerne afgivne udtalelser.
BYRÅDET 21.9»78: T.U. indst, godkendes.
29.9.1978: Sagen tilbagesendt til MIM F OFF ARB
kopi til de to grf.*
I

Ministeriet for offentlige arbejder meddeler i
skrivelse af 9* oktober 1978 til
at ministeriet ikke finder anledning til at ændre
den af byrådet trufne afgørelse.
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T 2o.
Landeve,j 341«
Forældrerådet ved Parkvejens Børnehave ansøger
om fornyet behandling af ansøgning omkring etable
ring af fodgængerovergang ved Parkvejs udmunding
i Møllevej.
TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes påny til FREDERIKSBORG AMT med anbefaling.
BYRÅDET 15.8.78: T.U. indst, anbefales.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af lo.
okt. 1978, at man foranlediget af nærværende sag
har gennemført en fornyet trafiktælling, som vi
ste, at der på Møllevej er en årsdøgntrafik på kun
ca. 2,5oo biler.
Spørgsmålet har været drøftet med politiet ved
trafiksikkerhedsudvalgets møde den 2o. sept. d.å.,
hvor der var enighed om, at trafiktallene ikke kan
give anledning til ændring af den tidligere trufne
afgørelse om ikke at kunne imødekomme byrådets øn
ske. Hvis byrådet skulle være i besiddelse af hidti
uoplyste argumenter, står man fra amtsrådets side
til rådighed for en drøftelse af sagen.
Parkvejens Børnehave er den lo.lo.d.å. orienteret
ved kopi af omhandlede skrivelse.

i sagen
B eyva ro t (J # n ; __ l o . l l . 1 9 7 8
u n d e r j.

^
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T 21.
_
c oa q 78
nmoder i skrivelse af 28.y w «
„„ at der i aen sidst afsagte kendelse tilføjes,
at’velen ska! v*re udlagt i en tredde af 4 m.

Holmegårdsve,^
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T 22.
Holnegårdsvej.
anraoder i skrivelse af 28.9*78
om at få afholdt åstedsforretning vedr. snerydning
på ovennævnte vej.

cS

Æ/,

14,11.1978

c&:.:_
,

unoer j. nr.

61—1—1

__ _ _

.

T 25.
Offentlig bivej nr. lo2.
Ejeren af matr.nr. 7 AF af Bakkegårde, GI. Kulhus
vej nr. lo8,
ansøger om
at få udkørsel til GI. Kulhusvej.

;K?$varøt do.-,:

..
6o-3-lo2

under j. nr.

7

T 24.
Uheldsregistrering.
Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik
uheld.
i sagen

besvaret d o n ;

lo.11.1978
67-1

u,'iut,r i. nr.

T 25.
Kørselsrestriktioner.
Efter anmodning fra Ministeriet for, off. arbejder
fremsender vejdirektoratet udkast til ny "Bekendtgørelse om kørselsrestriktioner i tøbrudsperioder"
med tilhørende kortbilag.
Udkastet er nødvendiggjort af de pr, 1. juli 1977
ændrede regler om akseltryk ra.v. og er udarbejdet
på grundlag af det hidtil gældende Mtøbrudsvejnet"
og det tidligere gældende "eksportvejnet”.
Man skal anmode kommunalbestyrelsen om overfor vej
direktoratet at ville fremkomme med bemærkninger
og evt. ændringsforslag inden den 1. dec. 1978.

Besvaret don:
under j. nr.
P. u. v.
Jørgen Christensen
formand
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Blad nr.

Dag og år:

7.11.1978

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG
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26.
Arbejdstøj til materialgårdens mandskab.
Materialgårdens mandskab har med henvisning til
§ 19 stk. 3 i "overenskomst vedr, arbejdsmand og
specialarbejdere" rejst krav om at få stillet
thermotøj til rådighed.

c)

-f
C»—«—

^

S1t3L/

Et sæt thermotøj med nyrebeskyttelse koster
kr, 108,00 - uden nyrebeskyttelse kr. 148,oo.

o?

.

Der er i materialgårdens regi beskæftiget 17 ar
bejdere.
Samtidig er der rejst et udtalt ønske om, at kom
munen fremover stiller f.eks« 2 sæt arbejdstøj pr.
år pr. mand til rådighed for mandskabet.

<?^r> /

2 ) -ca.

^

Ønsket underbygges - dels med § 19 stk. 3 i oven
nævnte overenskomst - dels med henvisning til, at
nabokommunerne: Skibby og Frederikssund følger den
ne praksis.
"Jess Herre- & Drengetøj", Jægerspris oplyser, at
et sæt arbejdstøj i en rimelig kvalitet koster ca.
kr. 23o,oo/sæt.
Bogholderen oplyser, at der på konto nr. 2 o 8 oo,
er rimelig dækning for ovenstående ønsker, der an
drager:
1, Thermotøj
2, Arbejdstøj

ca.
o

kr. 32oo,oo
"

78oo,oo
e>
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Jørgen Christensen
formand
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