4
4. Genbrug i forbindelse med dagrenovation.
Principiel drøftelse af de generelle retningslini
er i forbindelse med det til udvalget pålagte på
bud om udarbejdelse af forslag til ovennævnte.
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5. Slotskroen.
Kong Frederik d. VII’s stiftelse ansøger om udsæt
telse af frist for ombygning af toiletrum. Teknisk
udvalg har, i skrivelse af 2 .7.1974 fastsat denne
frist til i. januar 1975 «
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6. Pelsdyrfarme - Vænget.
Miljøministeriet meddeler i skrivelse af 15. nov.
1974 > at man ikke ud fra de i sagen foreliggende
oplysninger har fundet tilstrækkeligt grundlag for

(Aé/v<éo,

X

/7?-e<z£g<7

løvrigt finder man ej heller grundlag for at ændre
Teknisk udvalgs afgørelse i sagen.

7 .

7.

Dalby vandværk.
Vedr. spildevandsafløb fra matr.nr. lo d, Krogstrup
Solbakkevej nr. 18, tilhørende
Svanholm. Ejendommen har afløb rra toilet til septictank og en sivebrønd.
Iflg. kendelse af 26, aug. 1974 vedr. Dalby vand-^værk skal alle sivebrønde indenfor en radius af
m fra vandværkets boringer nedlægges, forinden bo
ringerne tages i brug.
Der ønskes udvalgets stilling til kloakering af
ejendommen.
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Dag og år:

8. A.B.Langes skalleknuseri i Gerlev.
Fa. Glent & co A/S fremsender redegørelse for pro
duktionsforløbet vedr. skalleknusningen samt rede
gørelse for afsugnings- og filteranlæg på virksom
heden.
Det fremgår af beskrivelsen, at der ikke er tale om
en filterinstallation i normal forstand med anven
delse af komponenter, hvor udsugningsgrad m.v. er
kendt, men om et individuelt arrangement dels base
ret på forsøg på stedet og dels på fabrikens egne
erfaringer og ideer.
En væsentlig forudsætning har desuden været, at så
vel investering som driftsudgifter blev af en sådan
størrelsesorden, at produktionen fortsat kunne være
^rentabel.
Dansk kedelforening fremsender rapport for måling af
faststofemission fra skalleknuseriets skorsten.
Kedelforeningen finder det relevant at sammenligne
måleresultaterne med Miljøstyrelsens retningslinier
for faststofemission fra asfaltanlæg. Grænseværdien
er her 5oo mg/Nm3 tør røg.
Måleresultater for skalleknuseriet.
_
1. Faststofkoncentration 12oo rng/Nm3 tør r&g
2. Røgmængde tør røg G ^ o o Nm^/h
_
5. Strømningshastighed 5»6 m/sek.
4. Total fastemission 77 kg/h
.
D.v.s. faststofemission er her 2,42 gange større
end grænseværdien.
_
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9. Rapport vedr, affaldsdisponering i Norden.
Miljøministeriet fremsender rapport om affaldsdis
ponering i Norden udarbejdet af en arbejdsgruppe
under Nordisk embedsmandskomite for miljøbeskyt
telsesspørgsmål .
Arbejdet har omfattet en generel udredning om be
grebet "affald" herunder håndtering, behandling og
bortskaffelse, lovgivning herom, samt muligheder
for nordisk samarbejde om løsning af affaldsproble
mer.

Nr. 587
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1o . Drikkevandsbrønde.

Besvaret oh, , • / / ■ /J*
under j. nr.

^

^
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11. Forurening.
Olieforurening fra brændstoftanke ved Dalby gade
kær på matr.nr. 46 B af Dalby
Ved eftersyn den 27*11*1974 var tanken endnu ikke
fjernet.

Besvaret den:

jj_ DEC. 1974

under j. nr.

*72- S

12. Spildevandsanalyser.
Indgået resultater af spildevandsanalyser for Jæ
gerspris kommunes biologiske og mekaniske rensean-1
*
læg.
Resultater bilagt dagsorden.

Besvaret den: /?rA iver? /
under j. nr.

6 2>~ Y

13* Analyseresultat af prøve fra drikkevandsbrønd på
Neder Draaby. Prøven er udtaget
efter desinficering af brønden.
Bemærkningers
Væsentlig højere kimtal end ved tidligere undersø
gelser, men fækale colibakterier ikke påvist.
Efter aftale med kredslæge Østergård Hansen har man
herfra ved personlig samtale anmodet såvel ejer af
ejendommen som lejer om at koge vandet forinden
brug.

Besvaret den:
under j. nr.

Nr. 587
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15« Fodgængerfelt - Sogneskolen.
Forhandling med repr. fra Frederiksborg amt vedr.
den påtænkte etablering af fodgængerfelt.
Amtets repr. samt formand for kulturelt udvalg er
tilsagt til kl, Il.oo.

16 . Renseanlæg ° Gerlev.
I forbindelse med ovenstående afholdes der ekspro
priation vedr. fremførelse af afløbsledning således
1)matr.nr. 6a, Tørslev,
kl. 14.QQ
2) " "
7a, Tørslev,
kl. 13»oo
P^Xr.

Besvoret d e n : __^
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under ]. rir.
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17. Byplanvedtægt nr. 11.
Forhandling med advokat Søby vedr, de fremtidige
retningslinier omkring det i henhold til byplan
vedtægten fremkomne byzoneareal.
Advokat Søby er tilsagt til at give møde kl. l6.oo.

under j. nr.

__ ~ 7 S.___

18. Matr.nr, 14 ah af Barakkerne.
E.ieren af ovennævnte ejendom,
ansøger om tilladelse til at
bebo ejendommen hele året. Denne er i henhold til
bygningsvedtægtobeliggende i et til sommerhusbebo
else udlagt område.
/fy.

Besvaret den:
under j. nr.

N r. 587
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19 . Matr.nr. 2 du af bakkegårde.

ZZ

| B e va re t de,.:

5 under j . nr.

Zd?.

2o. Matr.nr. 1Q. aø af Barakkerne,

,

Ejeren af ovennævnte ejendom,
an
søger om tilladelse til at bebo denne hele året.
Ejendommen er i henhold til bygningsvedtægt be
liggende i et til sommerhusbeboelse udlagt om
råde .

#././ ? y y

j Besvaret den
under j. nr.

y y y

34é

21. Matr.nr. lot, lou, lov, lox af Bakkegårde.
Fornyet behandling af ansøgning fra advokat Ludvigsen om tilladelse til at benytte ovennævnte
ejendomme til sornmerhusbeboelse. Disse er i henh.
til byudviklingsplan beliggende i landzone. Stør
relsen på de respektive grunde er: 3422 rn2,
4.o2o m2, 3.909 m2, 3.683 m2.
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| Besvaret den:
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under j. nr.
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22. Byplanvedtægt nr. lo.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite frem
sender indsigelse mod det af kommunen udarbejdede
forslag til byplanvedtægt.
Kopi af indsigelse vedlagt nærværende dagsorden.

I B e v a re t don:
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23. Kær ve.i - Nyvej.
Landinspektør Søliner Pedersen fremsender vejudskil
lelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 7.2o2,45»
s y /estz

Besvaret d o n :. £.iL

—

under j. nf,

24. Enghaven.
Landinspektør Søliner Pedersen fremsender vejudskil
lelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 6 .856,30. *

S 'S/V't
Bosvarøt don:

M * /7

ilOOQf j, Hit
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25. Hyggevej.
Landinspektør Søliner ^edersen fremsender vejudskil
lelsessag vedr. ovennævnte vej.
Landinspektørudgift: kr. 11.834»65 .

B
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f ^svaret den

) ur> ler j. nr

7.7

7979'

7f- 77- 7 4

L it:

26. Matr.nr. 23 e af Barakkerne.
Under henvisning til tidligere fremsendte udstyknin^sandragende forespørger advokat Jørgen Dalgas
om,^hvorvidt udstykningen vil betyde, at matr. nr.
23 e kan bebygges og da i hvilket omfang, og
y hvorvidt kommunen i givet fald vil acceptere, at
vejbredden nedsættes til 4 m.
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27. Matr.nr. 7 bc af Over Draaby.
I forbindelse med låntagning har Kreditforenin
gen meddelt A/S Jeppensens savværk, at man ikke
vil respektere den på ejendommen hvilende dekla
ration, hvorfor man nu ansøger Jægerspris kommune
der iflg. deklarationen er påtaleberettiget, om
at lade deklarationen respektere pantebrevet.

Besvare« den:
j U(Kj er ^ nr‘

28. ^atr.nr. 4 c og 3 a af Tørslev.
Udstykningssag vedr. de
og y y y .
tilhørende ejendomme f.s.v.
angår arealer på hhv. 42.995 m2 og 15.849 m2,
som afhændes til Jægerspris kommune.
y y 2
2 ) Af hensyn til landbrugspligten påmatr.nr. 5 a
^
bedes det af en påtegning fremgå, hvornår by
zonearealet forventes byggemodnet, og at det
agtes drevet landbrugsmæssigt indtil dette tids
punkt.
For at undgå at spørgsmålet om de manglende byg
yy 3
ninger på matr.nr. 4 c forsinker sagen, bedes
det tilkendegivet, at man fra byrådets side ikke
finder grund til at påtale dette forhold, idet
hele ejendommen pånær arealet syd for vejen og
vest for renseanlægget er inddraget under byzone,
og i nærmere fremtid kan forventes byggemodnet.
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22.
29. Matr.nr. 1 aa af Jægerspris Hovedgård.
Forsvarets bygningstjeneste v. Østre bygnings
distrikt fremsender projekt vedr. bestående C.l
skydebane.

under j. nr.
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3o. Landerslev kloak«
Ejeren af matr.nr. lo c af Landerslev,
Landerslevvej 6, ansøger om tilladelse til
at tilslutte ejendommen til kloak i Landerslev.
Ejendommen er beliggende uden for kloakopland.
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51. Kloak - Vænget.
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender projekt vedr
supplerende ledning i forbindelse med ovenstående
kloak. Projektet er foranlediget af forurenings
gener ved afløbsgrøft mellem matr.nr. 5 ax og 3 e
af lsleder Draaby jfr. iøvrigt Teknisk udvalgs møde
den 1.5.1974.

Besvaret døn:

9./.S 775 __ j

under j. nr.

få~3^
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52. Kloak/syd.

4 4

I Teknisk udvalgs møde den 5.11.1974 vedtog udval
get at udsætte spørgsmålet til næste møde, idet
3 e .y
man ville afvente mødet med hhv. pengeinstitutterne
og sommerhusgrundejerforeningerne. Under henvis
ning hertil ønskes nu udvalgets endelige stilling
tagen til brug for byrådets endelige behandling
af sagen.

/d/r.
Besvaret den
under j. nr.
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35. SKIBSØL-UDVALGET.
Det meddeles, at der afholdes møde i nævnte udvalg
onsdag den 18. dec. 1974 kl. 09 .00 i SDS's møde
lokale, Frederikssund.
Formand + næstformand + kommuneingeniør deltager.
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34. Skovsognets vandværk«
Fa. Fr. Dahlgård A/S, Holbæk, fremsender tilbud
på etablering af ny sugeledning fra eksisterende
rentvandspumpe til udbyggede del af rentvandsbeholder, kr. 3 «72o.-, hertil kommer moms + montage
ialt kr. 6.1oo.Montagearbejdet kan udføres nu da rentvandsbeholderen er tømt i forbindelse med filterudbygningen
p if.

Besvaret den: J L é L i ..... _
under j. nr.
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35. Dalby vandværk.
)
Vedr. tilslutning til eksist. ledningsnet på
vandværkspladsen i Kyndby.
Der anmodes om udvalgets stillingtagen til, om
vandværksbygning skal fjernes fra pladsen.

.
I undur j. nr.
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36. De kommunale vandværker.
Teknisk forvaltning fremsender forslag til regu
lativ for de kommunale vandværker.
Forslag er vedlagt nærværende dagsorden.

37. Vejbelysning.
Beboerne på Hyggevej nr. 9> H og 13 samt Skarn
dalsvej nr. 6 , anmoder om at få opstillet endnu 2
lysmaster på Hyggevej ud for østskel til matr.nr.
46 B af Kyndby og ved skel mellem ma.tr,nr. lo 0
og lo P af Kyndby.

7h
Besvaret d e n :__ 115_il£[LJ974
under j. nr.
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38. Vejbelysning.
Kulturelt udvalg fremsender ansøgning fra en for
ældrekreds til elever fra Kulhusområdet, hvori man
anmoder om etablering af lysstandere i området,
hvor skolebørnene venter på skolebus.
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Besvaret den:
unc

39. Ti*

39. Hovedlandeve,j 142.
I skrivelse af 27 . marts 1974 ansøgte kommunen om
at få etableret fortove på nærmere angivne stræk
ninger i Gerlev. Således foranlediget meddeler
Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 15. nov. 1974 >
at man ikke kan anbefale det ansøgte.
.
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40. Fragtmandskørsel.

<zzs

C

Fragtmand Halvor Glerup Nielsen ansøger om, at få
udvidet eksist. fragtmandstilladelse med en række
byer heriblandt Jægerspris.
Sagen er fremsendt til udtalelse fra Frederiksborg
amt.
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41. Vognmandskørsel.
Vognmand Andreas Holmstrøm ansøger om dispensation
fra Færdselslovens bestemmelser m.h.t. lastmotorvogne registreret i medfør af justitsministeriets
bekendtgørelse nr. 124 af 12. marts 1973. (Eksport
vogne) .
Sagen fremsendes til udtalelse fra Politimesreren i
Frederikssund.

Besvoret den
under j. nr.
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