Dag og år

EKSTRAORDINÆRT MILJØ - OG
TEKNIKUDVALGSMØDE.

Dagsorden til ekstraordinært møde i
Miljø- og teknikudvalget torsdag den
3. december 1992, klokken 1600 på
kommuneingeniørens kontor.

Medlemmer: F. Theill Hansen
Hans Jørgen Mortensen
Jens Brogaard Jensen
Bent Olsen
Bent Vestergaard

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:
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1.
Renovationskørsel i Skibby kommune
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J.nr. TF 07.01.00
Afgøres af udvalget
Renotransport Skibby ApS
har den 30. november 1992 tele
fonisk meddelt, at han ophører med at
køre skrald, idet selskabet vil blive
opløst ved møde i Skifteretten den 3.
december 1992.
Der har derefter været afholdt møde
med
om en evt. fortsæt
telse af kørslen i en kort periode
eller en overdragelse for resten af
kontraktperioden indtil 30. sept.
1996 til
personligt.
Sagen er drøftet mellem udvalgsfor
manden og kommuneingeniøren den 30.
november 1992. Nyt møde med
afholdes den 1. december 1992.
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Mødereferater samt indstilling vil
foreligge til mødet.
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3.
Genopførelse af nedbrændt hus.
J . n r . TF 01.03.00G01
Afgøres af udvalget
Fornyet fremlæggelse for udvalget på
begæring af borgmesteren.
Borgmesteren gør gældende, at det
ikke af beslutningen i MTU den 26.
november 1992 fremgår, hvilken stil
ling de øvrige 4 medlemmer har indta
get.
Endvidere bemærkes, at ankefristen på
de 4 uger udløber den 8. december
1992, og der vil således ikke være
reel mulighed for anke, hvis sagen
først behandles på byrådsmødet den
16. december 1992.
På mødet den 26. november 1992 begæ
rede Bent Olsen sagen til byrådets
afgørelse, idet han betragter ind
dragelse af byggeret som et offent
ligt overgreb. Dernæst ønsker han
oplyst, hvorlænge den tidligere ejer
har beboet ejendommen. Han ønsker
Overfredningsnævnet giver byggetil
ladelse.
Ifølge Folkeregistret var den tid
ligere ejer tilmeldt ejendommen i
tiden 1. november 1983 til 1. marts
1989.
Sagen forelægges påny Miljø- og
teknikudvalget, idet udvalget bedes
tage stilling til, om Frederiksborg
amts afgørelse skal ankes til Over
fredningsnævnet .
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