M 3.
Matr. nr. 2 A. Landerslev.

& 3 .

CA

I forbindelse med etablering af vandboring på •
ovennævnte ejendom har landinspektør Børge Han
sen opmålt arealet, hvor boringen er placeret
til 343 nf, samt tilkørselsvejen til 780 nf + skrå
ningsareal 460 nf.
Der vedlægges forsiae: til overenskomst med eje
ren af ejendommen,
for er
statning af afgrøde (byg) på i alt 1 .1 2 3 nf.
P & T ’s tarif er oplyst til 0 .7 O kr. pr. nf.
Medlem af Teknisk udvalg Sv.’ A. Mortensen har
med forvaltningen drøftet muligheden for erhver
velse af tilkørselsvejen incl. skråningsareal,
da erstatningsspørgsmålet for hver gang der kø
res til og fra boringen således er afklaret én
gang for alle, ligeledes vil spørgsmålet om evt.
tinglysning af råvandsledning i marken være af
klaret.
Spørgsmålet ang. erhvervelse af hele arealet,
ialt 1.58 3 ni er forelagt ejeren, der har erklæ
ret sig indforstået for en afståelsespris på
kr. 4 ,- pr. m. som tidligere godkendt.
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Besvare l de .. : „

___

g-T'-(^,

jT ^

^

j

under j. nr.
M

4.
- 2

Matr. nr. 1 AA, Landerslev.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
har anmodet om, at råvandslednin
gen omlægges i forbindelse med den nye boring på
matr, nr. 2 Å, Landerslev. Den nye råvandsledning
ønskes placeret mellem garagebygning og naboskel,
idet
ønsker at opføre en tilbyg
ning til ekst, beboelse.
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Besvaret d e n : _

/^éT.

M 5.

—f

Vedr, matr. nr. 1 0, Landerslev,

1 forbindelse med omlægning af råvands ledning på
matr. nr. 1 AA, Landerslev vil ovennævnte ejen
dom blive berørt af "fredningszonen'1 2 ,o m. fra
ledningens midterlinie.

Besvaret den :
under j. nr.

— 1

<1

7

^

-

Blad nr.

Oag og år:

1.0.1978

69
Formandens
initialer:

M 6.
Vandledning, Engvej, Neder Dråby.

4 * &&>-?

Under henvisning til, ai
har fået
indlagt vand på ejendommen, søges fra Forvaltnin
gen om tilladelse til at nedlægge en 5 ° mm hoved
ledning i vejen, som kan forsyne de 3 ekst. ejen-:
domme, samt ovennævnte
ejendom.
Ejendommene er alle forsynet via vandstik fra
Vængetvej, som hver for sig forsyner op til 3
ejendomme. Vandforsyningen ti]
ejendom er
gjort midlertidig.
Anlægsudgifter anslås til ca. kr. 2o.oc_, „

M 7.

Besvaret den:

j .

under j. nr.

Jo-/J- 7

----- ---------

o .

QKtt-V

Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby vandværk
Bem: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Besvaret d e n :___—
under j. nr. .
. iiwimrui

.14 8.
Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender ahalyse fra Femhøj vand
værk .
Bem.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

i Besvare! don :

____

I under j. nr.

9

M. 9.
Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby Huse
vandværk.
Bem,: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

rBesvaret d
under j. nr.

e

n
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Dag og år:

Blad nr.

1.8.1970
M 13.

Formandens
initialer:

Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Mejerigårds
vej 26. Prøverne er udtaget på foranledning af
læge Allan Jensen grundet formodning om, at fami
lien på gården muligvis lider af kronisk tungme
talforgiftning (bly eller kviksølv).
Benn: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet ved
boringen. Ved køkkenhanen var et forhøjet bakte
rieindhold samt højt nitratindhold.

Rocvaret d e n : —

f r y

s

.

— .

under j. nr.
M 14.

s y / y

.

Vandanalyse,
9>»

7.4.78: Stadsdyrlægen fremsender analyse fra
Dymæsvej 6l.
Bera.: Utilfredsstillende.hyg. kvalitet.

^ ------- 37^------ r“7 -

lo.4«78 i Embedslægen fremsender kommentarer til
analyseresultaterne,
2.5*78: De til embedslægen oplyste foranstaltnin
ger bringes til udførelse senest den 1.6.7^
28.6.78 :Efter udbedring af mangler fremsender
stadsdyrlægen fornyet analyse.
Bem.: Forbedring er konstateret, men vandet er
endnu ikke tilfredsstillende bakteriologisk
kvalitet.

| Besvaret d e n : —
.
M

_____ 1SL.

■

j

£ c .'~ / - o - a s j

15 .

Spildevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyser fra:
Kulhuse camping renseanlæg
Donekrogen
Landerslev
Krogstrup
Over Dråby nyt
Over Dråby gi.
Gerlev gi,
Gerlev
Lyngerup
Jægerspris
Dalby
Kyndby

Besvaret d e n :__Z IÆ
under j. nr

----- ------------

M 19.
Vandindvinding.
18.8 .76 : Hovedstadsrådet fremsender meddelse om,
at der er iværksat miljøteknisk "undersøgelse i
forbindelse med en fremsendt ansøgning om ind
vinding af 50*800 m3 grundvand årligt på,
7*9*76: Til efterretning.
10.2.771 Frederiksborg Amtsråd, vandinspektora
tet, udbeder sig en udtalelse fra kommunen i an
ledning af ovennævnte ansøgning.
1.3*77: Anbefales.
2.3*77: meddelt Frederiksborg Amtsråd.
18.4,77: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse
om, at
den 22 .2.19 77 har
ansøgt om yderligere indvinding af 50.000 m 3/år
således at der herefter*ansøges om ialt loo.ooo
rn3 grundvand årlig.
I den anledning ønsker man kommunens udtalelse
om den nu samlede ansøgning. Det bemærkes ende
ligt, at der er berammet off. møde mandag den
1 6 . maj 1977 kl. 1 5 .3o på ejendommen.
3*5*77: Idet man skønner, at der skal vandes ca.
100 HA med 80 mm/år anbefalea 80.000 m3/år.
Næstform. + Peter Ibsen deltager i off. møde.
5*7*77: Hovedstadsrådet meddeler, at der er givet
tilladelse til 50.000 m^/år, jfr. førstnævnte
ansøgning. Ansøgningen af 22 .2,1977 vil blive
behandlet på et senere tidspunkt,
2.8.77: Til efterretning.
1,6,78: Hovedstadsrådet fremsender tilladelse til
indvinding af yderligere 40.000 m 3/år, så
ledes at den samlede indvindingstilladelse
herefter andrager 9o<>ooo m 3/år.

M

2o.

Badevands- og recroientanalyser..
Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser fra
den3o«5»> 6,6., 1 3 *6 ., 2o.6., 27 *6 ., 4*7* og
1 1 ,7 .1978 , samt recipientanalyser fra den 6.6.,
2 o . 6 . og
4.7.1978.
Analysen taget den 4*7* ud for Jægerspris rense
anlæg udviser stort indhold af coliformé bakt. i
forhold til tidligere analyser.

ret d e n :
unde j. nr.

....
—

M 21

Dagrenovati on.
Ejeren af ejendommen matr.nr. 14 af Kyndby,
søger om tilslutning til
dagrenovationsordningen.

Besvar.

under j. nr
M 22.

Mælkeproduktion«
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til
med betingelser
for tilladelse til produktion af mælk til konsum
mælk.

I Beuvnroi den :

^

____

under j. nr.
I

M

23 .

Baunehøj Efterskole.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse med
udsættelse af tiltrængt malerarbejde i køkkenet
under hensyn til den forestående ombygning.
.

-•

! R o s v .'m ci c!mi:.____________ I
J
S
/ ___ |

M 24.
"Oasen", Skovvænget 1«
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til ejeren
fr, Ester Christensen med betingelser for genåb
ning af virksomheden.
'i

s.j.
! ur
l—

Dag og år:
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25 .

Kulhuse Grill,
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til fr.
Aase Nielsen med meddelelse om tilladelse til gen
åbning af grillen på betingelse af, at de sidste
mangler er udbedret senest den 1.8.78«

S & .—
under )• ' •

M 26.
Jægerspris slotskro.
Frederikssund politi fremsender kopi af rapport i
forbindelse med anmeldelse af servering af fordær
vet mad.
Stadsdyrlægen vedlægger kopi af konklusion over de
udførte analyser, idet man ikke anser maden uegnet
til menneskeføde, men ej heller af en sådan smags
mæssig kvalitet, som kan forventes på en restaura
tion.

M 27.
Olieopsamlingscentral.
^

2 7

Hillerød byråd fremsender skrivelse ang. Jægerspris kommunes ansøgning om optagelse i fællesska
bet omkring ovennævnte central.
Desuden fremsendes skrivelse vedr. de i Hillerød
kommunes udvalg for gader og veje behandlede
spørgsmål omkring opsamlingscentralen.

j? -

2.5«78J Jægerspris kommune’s andel er steget til
ca,, kr. 58 .300,- + ca. kr. 16.200 til år
lige drifts- og adm, udgifter, samt årli
ge afgifter til Kommunekemi for behandling
af affaldet.
Teknisk udvalg: Anbefales.
ØKONOMIUDVALGET:

8 .5.78: Anbefales.

BYRÅDET 16.5.1978:Godkendes.
7.6.1978: Hillerød byråd fremsender meddelelse om,
at man efter licitation anslår udgifterne
til ca. kr. 2 .500.000.-.
Jægerspris kommunes andel er herefter ca.
kr. 69«5 oo.- + driftsomkostninger.

r

Besvaret d e n :.
I

under j. nr.
I

..
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Modtagelsesstation for olie- og kemikalieaffald,
Hillerød byråd fremsender meddelelse om, at Jægers
pris kommunes ansøgning om optagelse i fællesskabet
er imødekommet.
Overenskomsten vedlægges i 2 eksemplarer til under
skrivelse af byrådet og returnering til Hillerød
Byråd, vejudvalget.

Besvaret d e n :—
under i. nr.

M

------2 -------- -

29 .

Drivmiddeldepot, Jægersprislejren.
Byrådet har på sit møde den 2o.6.78 godkendt, at
arbejdet på omfangsdræn samt boringer påbegyndes
senest den 21.6,78 og afsluttes senest 1.8.s.å,,
desuden skal dato for endelig fjernelse af depo
tet foreligge senest den 1.11.78 .
17.7*78: Ark. Tage, Østre Byggeadministration op
lyser, at arbejdet vil blive igangsat onsdag den
19 . s.m. , forsinkelsen skyldes manglende bevil
ling.

Besvoret den: —
under j. nr.

Dag og 3r:
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TEKNISK UDVALG.

T 1.
Lystbådehavne

&

rejser
forespørgsel omkring etablering af en lystbåde
havn i Jægerspris kommune.
Spørgeren stiller sig til disposition for en dybe
re drøftelse af ovennævnte forhold og forventer
herefter et udspil fra kommunens side.

1.11.1977: Teknisk udvalg vedtager,at
indkalde
til en nærmere drøftelse

S

9-

3.11*1977: tilsagt samme til at give mø
-C. C . C

de 1.12.1977 kl 1545.
1.12.1977: Man afventer forhandling med
Hovedstadsrådet - jfr kommunen*5
skrivelse af 24.8.1977, og hvoi —
efter man vil indkalde
til en ny forhandling.

(L+S-

_-jU

C_/>

-7 ?

lo.4.1978:

"rykker" for svar.
Sagen besvaret s.d.

21.6,1978: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse,
hvori man bekræfter, at repræsentanter
fra Planlægningsafdelingen står til rå
dighed for en forhandling.
29*601978: TU berammer mødet til 1.8.78 kl 133o
13.701978: tilsagt HOVEDSTADSRÅDET

rzf-^

c7>

Matr.nr, 22 Å af Dalby
Miljøministeriet har i skrivelse af 2o. april
1970 meddelt en tidsbegrænset tilladelse til hel
årsbeboelse på ovennævnte ejendom tilhørende
der gælder i ansøgerens og
ægtefællens levetid, og som iøvrigt skal tinglyses
på ejendommen.
TEKNISK UDVALG indstiller til byrådet, at der ar
bejdes videre med sagen, idet man ikke kan anerkenc
ministeriets afgørelse.
BYRÅDET 16.5.78: Teknisk udvalg arbejder videre
med sagen, jfr. indstillingen.
under henvisning til Byrådets vedtagelse af 16 .5 .
1978 ønskes herefter udvalgets stillingtagen til
de videre dispositioner i sagen.
6.6.1978: Teknisk udvalg vedtager at rette henven
delse til miljøministeren om sagen*
.3*6,1978: rettet henvendelse til Miljøministeriet
om sagen med henblik på at gennemdrøfte
sagen den<28.6,1978 kl looo
28.6.1978:
Den førte forhandling med miljøministeren må be
tegnes som resultatløs, idet ministeren ikke så
sig i stand til at gøre mere for ansøgeren end
nævnt i skrivelse af 2o.april 1978.
Dette er meddelt ansøgeren i en senre ført telefon
samtale o
Denne tog resultatet til efterretning*

---- ^ ----

1 sagen
24.8.1978
Besvaret d e n :_
under j. nr.

jj.
A

T 8.
Matr.nr. 3 AE og 3 AF af Gerlev.
Tilsynsrådet meddeler i skrivelse af 26,6.1978
i sagen vedr,
tilhørende grunde,
at man ikke finder, at Byrådet har haft hjemmel
til at afslå
ansøgning om udstyk
ning og bebyggelse af de her omhendlede ejendomme.
Tilsynsrådet skal derfor anmode Byrådet om snarest
at tage sagen op til fornyet behandling.

Bésvarot den:
under j. nr.
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Dag og år:
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Druedalsvejens forlægning«

Der ønskes udvalgets stillingtagen til udførelsen
af 3.etape af ovennævnte entreprise, som iflg.
tidsplan var påregnet igangsat 1979«

Besvaret don:

<d> <2^ ^

3 *^ /

16«0«1978
6o~3“ 125

under j. nr.

T 14.
Elevrådet for Kyndby-Krogstrup skole har ansøgt
skolemyndighederne om stribeafmærkning på skole
stien i Dalby.
Elevernes forslag går ud på, at der males en"streg'
på skolestien med henblik på opdeling af trafikan
terne i gående og cyklende.
9 ^ ^ ^ ! ^9

6 ^ —» e.>8

Skolenævnet d. 11/4-78?
Under forudsætning af, at forslaget teknisk kan
gennemføres, anbefaler skolenævnet sagen til tek
nisk udvalg.
11.5.1978:
I forbindelse med det årlige vejsyn besigtigede
TEKNISK UDVALG forholdene på stedet og fandt her,
at den foreslåede afstribning ikke var hensigts
mæssig, og man kunne således ikke gå ind for for
slaget.
Udvalget ville derimod undersøge mulighederne for
etablering af en fodgængerovergang ved Egelyvej.

21 .6 .1978:
I samråd med Frederikssund politi (Knud Kristensen)
er forholdene ved Egelyvej besigtiget d.d.
Politiet kan acceptere en fodgængerovergang umiddel
bart syd for Egelyvejs udmunding på betingelse af:
1. Fodgængerovergangen skal sikres med "Toronto"
blinklys, pris ca. kr«, 150 .000.2. Nødvendig skiltning i loo meters afstand fra
begge sider«
3. Fortov på sydside af Egelyvej skal etableres,
så det fremtræder som et fortov (helt rundt i
svinget)„
4 . Der etableres asfalteret adgang over rabat mel
lem vej og skolesti i forlængelse af fodgænger
overgang.
Anslået pris for

pkt. 2,3 og 4

Besvaret den:
under j. nr.

15«B.1978
, 60~3-136^

kr. 5“lo*o°o*“*
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T 19.
7~ 7 7

Omnibuskørsel.

Z 7

Landsnævnet for omnibuskørsel fremsender andragend
fra Helge Jensen, Jægerspris, om tilladelse til at
udføre turistkørsel over hele Danmark.
B U

Besvaret dun:
under j. nr.

-----

T 2o.
Kloak/syd#
Miljøankenæv/net meddeler i skrivelse af 3o.maj
1978, at man har besluttet, at udsætte den for
nævnet indbragte klagesag på Miljøministeriets
behandling af den for dette indbragte sag, så
ledes, at nævnet påny optager sagen til behand
ling, når ministeriets afgørelse foreligger.
1*6,1978: Der søges optaget forhandling med
MILJØMINISTEREN
13,6,1978: bekræftet deltagelse i mødet den
i28.6,1978 kl looo
28.6,1978:
Efter at have hørt sagsfremlæggelsen lovede mi
nisteren, at sagen ville blive fremmet mest mu
ligt.

1 sagen
'u.'S-'årot don
under j. nr.

23.8.1978

63-3—l/b d .5

T 21.
Kloak/syd,
Advokat Arne Stecher fremsender kopi af skrivelse
af 19.1.78 fra advokat Conradsen, samt kopi af
svarskrivelse af 25.1.78.
21,7.1978:
Adv Eigil Worm forespørger om mulighed for en
snarlig igangsættelse af entreprisen, idet advokat
Conradsen stiller et sagsanlæg i udsigt,
24.7.1978: Sagen besvaret, og forelægges TEKNISK
UDVALG til efterretning#

1 sagen
f t J t n l don:
) under j. nr.

23.8*1978_ _
63-3-l/bd#6

I

J
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T 25.

y z

H
o
Matr.nr. 23— - 23r- af Barakkerne
I forbindelse med udstykning af ovenstående grun
de har landinspektør Knud Harmsen efter indlæg af
stophaner ændret på den første afsætning af par
cellerne •
Dette har bevirket, at de indlagte stophaner måt
te flyttes, og som igen medførte en merudgift for
kommunen på 4.863,5o kr.
Man har senere søgt dette beløb refunderet hos
landinspektør Knud Harmsen, men uden resultat.
>2 ^

P. u. v.
Jørgen Christensen
formand

??/

