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Teknisk udvalg.

Torsdag den 27. juli
1978 klokken 9oo

Formandens
initialer:

udvalgsværelset.

1. Efterretningssager:
a. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyse
vedr. "Hellas" af 15/6 1978.
b. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser
af 13/6, 2o/6 og 27/6 1978.
c. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra
følgende vandværk:
Østby
Ferslev
Skibby
Skuldelev
Sønderby
Vejleby
Hyllingeriis og
Bonderup.
d. Frederiksborg Amtsråd fremsender analyse
rapporter vedr. følgende spildevandsanlæg
Hyllingeriis
Rendebæk
Vellerup og
Venslev Huse.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivel
se til
hvori kiosken, Vellerup sommerby,
godkendes til fortsat drift efter ejer
skifte og opstilling af lagerbygning.
f. Veterinærdirektoratet, Afdl. for levneds
middelkontrol fremsender kopi af skrivel
se til Blakke Mølle bageri, Blakkemølle
vej 16, 4o5o Skibby, hvori der efter ejer
skifte meddeles fornyet autorisation til
tilvirkning af brød og fintbrød på virk
somheden.
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1 . fortsat:

g- Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivel
se til
hvori meddeles resulta
tet af udtagelse af vandprøve på ejendom
men
h. Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri-velse til gdr.
hvori meddeles for
håndstilladelse til i en periode af lo
3

år årligt at indvinde I6.000 m grund
vand
til markvanding på matr. nr.
4 a m. fl. Skuldelev by og sogn.
i. Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri
velse til
hvori meddeles forhåndstilladelsetil i en periode af lo år arligt at ind3
vinde indtil lo . 000 m grundvand fra
matr. nr. 2 a Østby by Selsø sogn til
vanding af et areal på 2o ha. med land
brugs- og gartneriafgrøder.

2. Gdr.
ansøger om tilladelse til at fore
tage en boring på matr.nr. 9 a Ferslev
¿L¿LetcA LdvCdA dj/eiA-cA^Aci-¿jj
//
by og sogn til indvinding af 25 .000 m^
vand årligt til markvanding af kartofler
og korn.

3. H. C. Handelscenter,
anmoder om fritagelse af kloak
bidrag samt tilbagebetaling af det ind
betalte beløb for matr. nr. 11 s Venslev

A / dPuAsAdA^ AiA Aa J jAcA, ^1/
..

, 77

Jc‘To ¿icA &pic JU<mAAcdici 4 , cwdPt/
r

by Ferslev sogn. '
I J&yj dicJce 4A d A l.¿¿H-lpi
Matr. nr. 11
Venslev er ved approbati "Lj ’
on af 13-6-1978 udgået af matriklen og A ij. A a A_
■
___________ __
inddraget under matr. nr. 11 i Vensley,
der herefter er een stor grund på 2366
m , beliggende Sydmarken 17, Venslev.
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S
6/vi Jkji-&
forespørger,
om han kan få tilladelse til at udgå af
Skibby kommunes kloakeringsplan for ejen
dommen matr. nr. 23 b Bonderup by Skibby
sogn, hvis der nedlægges en glasfiber

¿s,

åCl

£<J zu/ ¿¿¿/¿ig xi/
0
T

tank til at modtage spildevandet fra be
boelsen samt evt. den ene af staldene,
og der tegnes en kontrakt med et slam
sugerfirma .

V)

Willum Plast & co, Trongårdsvej 3o, 28oo
Lyngby ansøger om tilladelse til at dri c'A.'-*£hs
-tt
ve fabrikation af sprøjtestøbning- af pla
stic på matr. nr. 8 b, S g, 8 k og 8 i
Østby by Selsø sogn, beliggende Østbyvej /S LL iil l

^

CM'*-'

2 0i
.tt-j .

S /idhsj -Cpy-' ,

lo, Østby.
Produktionen er sprøjtestøbning af pla
stic, alt sammen i materialer, der er
lugt- og giftfrit.

Dansk Rustfrit, Skuldelev afdi., Vester
gade 5, Skuldelev anmoder om fritagelse

Q c t C4 CikCS

/!

£ -C //u fø u c é iC

(/

,f

af tømning af 7 affaldsstativer på ejen
dommen .
Affaldet vil fremover blive fyldt i en
kontainer, og denne vil blive tømt på
Skibby forbrændingsanstalt.
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QUA 6 crypy ¿cdL/.fiékt .___________ ______

Teknisk forvaltning har den 5-7-1978

by .
Journal nr. 7o-25.
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Efterretningssager:

meddelt tilladelse til nedlægning af te
lefonkabel i Fyrvænget, Vellerup sommer
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7. fortsat:
b. Sønderby bylaug fremsender skrivelse,
hvori de beklager beslutningen om udfø
relse af busvendepladsen ved Brugsen i
Sønderby.
Samtidig konstateres dog, at bylauget
tidligere er gået ind for forslaget og

s$-*} -

Jtvd. 4r
U>
MuACf .

_____

°

ikke vil løbe fra dette.
c. Ministeriet for offentlige arbejder frem
sender kopi af skrivelse til advokat Pe
ter Preis, Frederiksgade 17, 1265 Køben
havn K, der for
har
tilbagekaldt ansøgning om tilladelse til
at benytte ejendommen matr. nr. 34 m Østj7
by by Selsø sogn til reparation samt an
lægsplads for lystfartøjer og i stedet
ansøgt om tilladelse til at videreføre
den på ejendommen hidtil drevne virksom
hed med forarbejdning af østersskaller,
hvori meddeles tilladelse til det nu an
søgte på vilkår, at deklaration af 2 . au<jj
1963 overholdes samt at der i en lo årig
periode tilsendes hvert år ministeriet
en af statsautoriseret revisor bekræftet
opgørelse over virksomhedens produktions og driftsresultater.
'lUcfii&ji/
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Strand

¿¿i* zu-ndøt*.

n. AOr*k. i^dZ.

ö

A
'cw

gade 29, 14ol København K fremsender kla
ge fra
idet man anmoder

af 27. juni 1978,
om Kommunalbestyrelsen^

videre foranstaltning i henhold til § 44
i Miljøbeskyttelsesloven.

Tf

9. Den ledige hyrevognsbevilling har været
----------- T f ---rr— 7~
averteret i Ugebladet Hornsherred den 6 . --- :
juli 1978.
Der er fremsendt ansøgning om bevillingeiji
fra
Skuldelev Taxi og
Nr. 588 */«

.
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lo. Der er indkommet følgende tilbud på leve
ring af rottegiftpræparater:
Kiltins tilbud af maj 1978 er
kr
for levering af rottegiftpræparater i
sædvanligt omfang + 1 1 ,8o kr. pr. stk.
for giftblokke til kloakbekæmpelse (der 7!
anbefales 4oo stk.).
Kiltins nye tilbud er på
kr. ved
en 5 årig pristalsreguleret aftale, samt
lo,o3 kr. pr. stk. af giftblokke.
Mortalin- tilbyder levering af nødvendigt
forbrug af rottebekæmpelsesmidler samt

UtA -Ti;
i'Is
‘
I /
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O; (-t /
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giftblokke i fornødent omfang til en sam|let årspris af
kr.
Alle priser er excl. moms.
Rentikols tilbud omfatter alene enheds
priser og er derfor ikke umiddelbart sam
menligneligt med de andre tilbud.

11.

ansøger om tilladelse til at ændre den
eks. udkørsel fra matr. nr. 6 e Velleru]
by og sogn, der er placeret i det nord
østre hjørne af grunden, til vejarealet
vest for grunden.

12

Kulturelt udvalg anbefaler overfor Tek
nisk udvalg, at arealet på hjørnet af
Sølvkærvej og vejen ned til Idrætsanlæg
get i Skuldelev planeres.
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13. Fa. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo

København 0 fremsender følgende forslag
til fordeling af udgifter til ledning
fra Nordmandsmosen mod syd:
Kloakfond II debiteres:
165.o45,oo k r .
29.7o8,lo II
+ 18 % moms
6 .5oo,oo II
+ afgrødetabserstatning
+ servituterst.matr.nr.4 f 155,oo II
2ol.4o8,lo k r .
Entrepriseudgift

i>å'£Å-' ¿ å a J ¿(Miititß ^g sSd&eéJÅÅ*
v
(/
(7
.
<7
X7 U-&r
l'
r.

ß Ah^-U

Til dækning af ledningsstrækningens andel i fæl 3o.211,22 II
lesomkostninger 15 %
Ialt 231.619.32 kr.
Kommunen betaler for den nordlige delstrækning:
Entrepriseudgift
+ 18 % moms
+ afgrødetab
+ servituterstatning

144.135,00 kr.
25.944,3o II
3 .5oo,oo II
3.4oo,oo (1
176.979,30 kr.

for matr. nr. 3 ai
+ andel i fællesomkostninger 15 %

'
26.546,90 Il
Ialt 2o3.526.2o kr.

Teknisk forvaltning indstiller til Tek
nisk udvalg, at ovennævnte fordeling
godkendes.
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14. Stadsdyrlægen meddeler, at man ved
ordinært eftersyn i slagterforretnin

£i

'¿gcu$

iS

< r< r

gen
har kon
stateret diverse mangler. Det ind
stilles, at udvalget kræver forholde
ne bragt i overensstemmelse med be
stemmelserne.

15

/ <7 , - ^ /
Følgende bylaug og grundejerforeninger /IZ-CAcPiSftUt'fAÅ'Cllrl(C&styLr- S A&wufa A u
Sønderby bylaug, Østby bylaug, Skul J - A
¿¿i h/'
v /■ .
y
. ./S4#D
t// 7
delev bylaug, Fjordparkens grundejer
éLtyt*
forening, Hyllingeris grundejerfore
-¿A Az&w
■
ning, Harebakkegårdens grundejerfore /yvvioi
ning anmoder teknisk udvalg om møde
4£»J ¿ J
vedr. drøftelse af prøverensningsanlæg
i Sønderby.

16. Miljøstyrelsens skrivelse af 26/6 1978

o A ofA
t
/t&AhccX* s _____ .
til Ingeniørgruppen Aps. vedr. beta
Å&'yi-ho'A A f Å.n'i'-CL> A /tf
a
ling af rensningsanlægsbidrag for
grundejerforeningerne Hammervang og
Å å . /• X
Cl/
9Vellerup Sommerby forelægges udvalget.
Koncept til svarskrivelse til Miljø
styrelsen forelægges udvalget til god
kendelse .

17. Landinspektør

fremsender

projekt til kloakering af 24 parcel
husgrunde samt tilstødende rækkehus
areal i Hjortehaven.

(4. etape)
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klager over manglende over
sigtsforhold fra Birkebækvej til Nord JLlk . i ilcbt
vejen.
9'*** 9 ‘
7/
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Teknisk udvalg har i forbindelse med
etablering af fodgængerovergang på
Hovedgaden i Skibby ved skomager Sø
rensen sendt sagen til udtalelse hos
politiet, der efter besigtigelse på
stedet har konstateret, at kravene til
stopsigtelængder ikke er opfyldt, hvor-’
for man fra politiets side ikke kan
gå med til at placere fodgængerfeltet
det pågældende sted.

20

Sagen vedr. hastighedsbegrænsning på
Syrenvej har været sendt til udtalelse
hos politiet, der ikke kan gå ind for M
ovennævnte, idet der er tale om en
blind vej, hvorfor det stort set kun
kan være vejens egne beboere, som kø
rer for stærkt.
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Tiltidi Jc/

Til efterretning meddeles, at forman
den efter indstilling fra socialinspek
tør
har godkendt, at ar
bejdsmand
ansat ved vej
væsenet, er bevilget 1 - 2 års orlov.
Der antages en mand under
fravær.
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