JÆGERSPRIS KOMMUNE
Teknisk udvalg

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk
udvalg -iru^sdag den 2 . januar 1974 kl. 13 .oo på
Jægerspris Rådhus i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

:

1. Natrenovation - 3. distrikt.
Forhandling med Erik Christensen vedr. nævnte
entreprise.
Vedkommende er tilsagt til kl. l 6 .oo.

2. Byplanvedtægt nr. 9.
Indkomne indsigelser i forbindelse med revideringen
af ovennævnte byplanvedtægt♦

^ 3

.
17.1.1974
27-1-23/31

3. Neder Draaby Vandværk.
Smedemester Erik Johansen fremsender tilbud vedr.
opsætning af nyt maskinhegn omkring vandværksgrun
den på ialt kr. I 5 .000.-.

18.1.1974
73-4-1
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7. Vedr« olieaffald.
Følgende virksomheder har anmeldt, at have et smøre
olieforbrug på over 3oo 1 pr. år, og at der fremkom
mer olieaffald i virksomheden.

A/s autogården Jægerspris
Søren Søndergaard
Askevej 56

1)

spildoliemængde l/år ca 2ooo 1
bortskaffelsesmåde: a / s Dansk Shell
2) Esso Service
Erik Skovgaard Jacobsen
Lyngerup
spildoliemængde l/år ca. 25oo 1
bortskaffelsesmåde: A/s Dansk Esso
3) H.P. auto B.P.Service
Hanne og Per Nielsen
Hovedgaden 60
spildoliemængde ca. 2ooo 1 l/år
borthkaff&lHesmåde: B.P.Olie komp.

4)

A/s

Vognmand Holmstrøm
Møllevej 13 A
spildoliemængde ca. 600 1 l/år
bortskaffelsesmåde: tidl. afhentet af en spild
oliecentral, adr.bortkommet

5)

Horns Herred Maskinservice
Carl B. Hansen
Birkealle 28
spildoliemængde l/år ca. 5000 1
bortskaffelsesmåde: Castrol A/s

6)

Jægerspris Autocentral
Vilh. Gigas
Møllevej 1
spildoliemængde l/år ca. 2 ooo 1
bortskaffelsesmåde: Dansk Esso

7)

Jægerspris Auto Service
P. Egede Olsen
Hovedgaden 52
spildoliemængde l/år ca. J o o o 1
bortskaffelsesmåde: Spildoliecentralen,Svogerslev

8)

Jægerspris Rute- og Turistbiler
M. Andersen
Vinkelvej 4
spildoliemængde l/år ca. 600 1
bortskaffelsesmåde: The Barrit Compagni

9)

Kyndbyværket
spildoliemængde l/år ca. 5000 1
bortskaffelsesmåde: forbrændes på værket
(fortsættes)
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(fortsat)
Med undtagelse af vognmand A. Holmstrøm søger
virksomhederne om fritagelse for afleveringspligten,
idet man fortsat ønsker at bortskaffe olieaffaldet
som anført ved de respektive virksomheder.
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Hillerød kommune tekn. forvaltning fremsender op
gørelse over de mængder oliespild, der fra l.april1 . oktober 1973 er tilgået olieopsamlingscentralen
i Hillerød.
Jægerspris kommune har ikke ført spildolie til op
samlingscentralen. I tanken på forbrændingsanst. i
Gerlev er der ca. 4oo ltr.

i sagen
M' u'i.l

» I. i

j i. nr.

11.1,1974
72-4-7-2

9. Autorisationer.
Til orientering for udvalget kan oplyses, at der
er udstedt autorisation som vand- og gasmester til
Sørens Blikkenslagerforretning
Vestergade 68, Slagelse
og som kloakmester til
Johs. Larsen
Østre alle lo 7
Gilleleje

7^

13. Udskillelse af en del af tidl.offentlig1 bive.i
nr. 1 - Kyndby.
Landinspektør Søliner Pedersen fremsender udskil
lelsessag vedr. ovennævnte vej.
Da der i sagen foretages gadejordsberigtigelse,
bedes kommunalbestyrelsen afgive erklæring, at
der ikke er grund til at betvivle, at de indtagne
gadejordsarealer i alderstid har henhørt under de
respektive ejendomme.

X js . .
18.1.1974
28 - 15-28

14. Matr.nr. 12 b m.fl.Gerlev by og sogn. (Landzone).
For ejeren af ovennævnte ejendom Nordiske Kabelog ^'rådfabrikker A/s fremsender arkitekt Mogens
Black-Petersen, Ørnekulsvej 14» Charlottenlund
ansøgning om tilladelse til at opføre ny værelse
fløj med ialt 2 o værelser og et bebygget areal
på 273 m 2 .
7^2?.

18.1.1974
27-2-319

P. u. v.
Svend Aage Mortensen
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15. Renovation,
Kommandantskabet ansøger om ændring i lejrens dag«
renovation således, at der foretages ombytning af
41 stk, affaldsbeholdere med tilsvarende antal sta
tiver og poser, samt at 7 stk. affaldsbeholdere af
leveres .
Afgiftsberegning foretages fra 1.lo. 1973.
Der ønskes udover ovenstående også udvalgets stil
lingtagen til tidligere ansøgning om container samt
aflæsningsproblemet i det hele taget.
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16. Grundejerforeningen BAKKEBO,
Lrs. Overbeck forespørger i skrivelse af 21.12.73
om kommunens stillingtagen til, at to grundejere,
som ellers skulle have medlemskab af den her nævnte
grundejerforening, har indmeldt sig i nabogrundejerforeningen ANDEKÆR.
.
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17. Pensionistboliger.
Entreprenør Ulf Thorsen ansøger i skrivelse af 24.12
1973 om fritagelse for den tilkendte dagbod
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