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Raggener

Hatr. nr« 26 A

Neder Dråby, Vange tve .1 6,

Miljølov.
Miljøstyrelsen fremsender orientering nr. 4/1985:
Aktuelle emner: NPO-handlingsplan og tilsyn m.v.
Der vedlægges 1 stk. til nærværende dagsorden

Arkiveret

26.9*85

85-8-15

Matr. nr. 9 O, Bakkegårde, GI. Kulhuave.j 52,

Arkiveret

26.9.85

.

1

82-2-19

Matr.nr. 16 S af Dalby, Ulriksvej 7.

OKI. \m
8J-2-1-5

Spildevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Kul
huse camping.
Arkiveret

26.9*85
8:h=2-l-5

Dag og år:
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Lokalplan 3o.
I fortsættelse af kommunens skrivelse al 12.8,d,å
og møde den 5,9.d.å, med Teknisk udvalg fremsende
landinspektør Børge Hansen forslag til lokalplan
vedrørende
matr.nr.9f_ af Meder-Oråby
Forslaget er iforhold til det den 1.8.d.å. frem
sendte ændret f.s.v. angår udstykningsplanen, ide
denne nu atter er identisk med det oprindelige
forslag.
Lokalplanforslaget er vedlagt dagsorden.

< y.

9/

Lokalplan 31,
Ovennævnte lokalplan omfattende et boligområde
på matr.nr,
61< af Neder-Dråby
har som forslag været fremlagt i perioden
15.juli - 16.sept.1985
I forbindelse hermed er der indkommet skrivelser
fra
Hovedstadsrådet
Frederiksborg amtsråd
Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomiteen
som alle går ind for forslaget«

/
3
18.11.1985
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Lokalplan 33,
Landinspektør Flousten Vøstergaard fremsender skri
velse af 17.9.1985, hvori denne meddeler, at han
den 16.9.1935 har indgået aftale med Fredningssty
reisen om, at §9 i forslag til lokalplan får føl
gende ordlyd:

^

^

----------—

"Uanset lokalplanens foranstående bestemmelser må
der ikke foretages ændringer af eksisterende lov
lige forhold, far der fra Fredningsstyrelsen er
sket ophævelse af skovbyggelinien for det pågæl
dende område."
Mår lokalplanen herefter, efter vedtagelse, bli
ver forelagt Fredningsstyrelsen, vil der admini
strativt blive meddelt ophævelse af ckovbyggelini
en.
Denne sagsbehandling i Fredningsstyrelsen vil kun
ns ske sideordnet med selve lokalplanproceduren.
Landinspektør fflousten Vestergaard . har herefter
anmodet arkitekt Sv.Allan Densens tegnestue om
at fortsætte og færdiggøre deres arbejde med lo
kalplanforslaget,
se møde i TU 31.lo,1985

matr.nr,3~ af Kobbelgård e .

,

77

2^ .

—

til parcellerne 2 og 3. Samtidig reserveres at ara
al til atablsring af vejadagng for matr,nr,9_a,
Dan vestlige begrænsning for parvellerne 2 og 3 af
viger fra lokalplanen, idat da nys skel af dyrkning
hensyn efter sælgerens ønske er lagt således, at
plsjeretning ikke brydes af knæk i skellet.
Ifig, landinspaktørens opfattelse vil denne ændring
ikka kollidere med intentionerne i lokalplanen, og
bar kunne foretages alene med byrådets goa'kendelsejfr, kommuneplanlovens §47-stk.3.
29.3.1935:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet med
anbefaling•
Byrådet 17.9.85:

Godkendes.

19.9.1935:
Landinspektør Børge Hansen fremser,dar rettet plan
f.s.v, angår vestskellet fer pci, 2, således at
det ved vejan drejer 3,5cm mod øst. Det nærmer
sig således den grænse, som er indeholdt i lokal
planen ,Samtidig betyder det, at arealet for pcl.2
reduceres med 83m2.
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Ufy k. sJLør }• nr.

-jb.OXf. |0g5
28-28-18
^
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---- --------matr.nr.2~ af Krogstrup.
Byggeselskabet Dalby Vænge APS fremsender ansøg
ning cm støtte til opførelse af 12 private andel
boliger, der planlægges opført på parcel af matr
nr. 2a_ af Krogstrup beliggende ved Soibakkevej i
Dalby.
Arealet er omfattat af lokalplan nr.15.

1

7T
T. 7.
Helårsområde - fsrogård - Byplanvedtægt nr.3
Arkitekt Tutti Lutken rejser forespørgsel omkring
andelsboliger.
Teknisk udvalg drøftede på sit møde den 2.6,1983
henvendelsen, men fandt, at man grundet manglende
byggemodning og dermed også manglende tidsmæssige
dispositioner omkring arealet, ikke kunne gå ind
i en realitetsdrøftelse på nuværende tidspunkt.
7,6.1983:
meddelt dette tlf. tilbage til arkitekt Peer Mo
gensen. Denne var imidlertid interesseret i, at
sagen føres videre i kommunens planer omkring are
alet, og her tænkes i første omgang på den fore
stående revision af kommuneplan.
5.9.1985:
Arkitektfirmaet fremsender fornyet henvendelse af
4.9.1985, hvori man anmoder om et møde i sagen.

T-. 8.
Forslag til ændring af lokalplan nr. 14, Gerlev.
Fra ARJ3EJDERB0 har man modtaget skrivelse af 24.6.
198o, hvori man i forbindelse med en evt. ændring
af lokalplan bl. a. anfører:
••Forslagene skal ses på baggrund af, at område 2
udlægges til almennyttigt boligbyggeri som tæt/lav
boligbyggeri med ca. 69 boliger, fordelt efter
kommunens ønsker og behov.
Videre skal ændringsforslagene ses som oplæg til en
evt. forhandling, idet vi håber at høre kommunens
------- ^
eventuelle kommentarer hertil.
Forslag til lokalplan nr. 14 er som følger:
§3 stk. 2 ændres til:
Indenfor delområde I må der på hver ejendom kun op
føres én bolig.
§4 stk, 2 ændres til:
Område II udstykkes som én ejendom.
§ 5 stk. 2 indføjes:
Til stamvejene A-B, C-D og E-F må der i delområde I
ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejen
domme.
§^6 stk. 1, sidste afsnit ændres til:
Bebyggelsesprocenten for delområde II må ikke over
stige 4o for området som helhed.

fortsættes

^
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Videre bør kortbilaget ændres med hensyn til delom
råde II, så boligerne ikke fremtræder med matrikel
skel ,
Til slut skal vi gøre opmærksom på, at i det sidste
bilag i lokalplanen, der viser et eksempel på ud
nyttelse af byggefelt i boligområde II, er tilbyg
ningen placeret udover byggefeltet, hvilket vi op
fatter således, at byggefeltet først cg fremmest
angiver, hvordan facaden skal placeres i forhold
til sti, pladser og grønning.
Såfremt De måtte ønske et møde om ovennævnte eller
en eventuel nærmere redegørelse, beder vi Dem ven
ligst meddele 03 dette."
5.8.1980:
Teknisk udvalg frensender sagen til byrådet ned
henblik på at opnå fornødent mandat til at optage
den af "Arbejderbo" ønskede forhandling.
Byrådet, den 19. august 198o:
Man besvarer "Arbejderbo", at man afventer spørgs
mål om evt. salg samt byggemodning,
25.9.1985:
Sagen genfremssttes for Teknisk udvalg til
lig stillingtagen.

Private ve je.
i fremsender skrivelse af 23.8.1985,
hvori denne anmoder om afholdelse af vejsyn på
ENGVED
vedr. vedligeholdelse af vejen herunder snerydning
— crnrriTfiv2Svfri ..1AT ‘'

- 3 OKI. 1985

unde* i. n*.

©

61-1-1

P—plads — Hovedgaden.
d fremsender ansøgning af 26.6.1985
vedr.midlertidig opstilling af pølsevogn ved Trafo
på P—pladsen ved Vestre Mose©, tiden frem oil
15.9.1985.
27.6.1985:
Teknisk udvalg/godkendt
27.6.1985:
Sagen besvaret
2,9.1985 *
søger fristen for fjernelse forlæn
get til 15.lo.1985.

Besvaret den:
•,y\

* •*

- 2 OKI. 1985
62— 3

Uhaldsregistrering.
Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld«

i sagen ,
- 3 OKI. 1985
Besvaret d o n : -------- -----

unde* j. n

r . _____ 6f7 1.!!jL

T.l
F orlsgnlng Vsst om Ggrley«_
I forbindelse med ekspropriationen til vejforlæg
ningen er det oplyst fra vejdirektoratet, at an
lægsarbejderne er udskudt til påbegyndelse i 198o»
Frederiksborg amtsråd meddeler nu i skrivelse af
lo,september 1985, at det har vist sig økonomisk
muligt at igangsætte de to bygværker til underfø
ring af hhv, Femhøjvej og cykel-og gangsti ved Fem
høj Stationsvej,

___ ______ i - Bygtoften 9 - Landerslev, fremsen
der skrivelse af 15,9.1985, hvori der anmodes om
påmaling af "hajtænder" på en nærmere angiven
stikvej til Sygtoften.

-3 OM, tt)85

_
B e s v a re t

d e n : _______ ______________

ur»dor }. (V.

6o-3-132
_________ i__

7TZ^.

Na terielqården
Fa.Cavallo fremsender faktura af 23,8.1985, hvoraf
det fremgår, at der på rekvisition herom fra for
manden for Teknisk udvalg er indkøbt borde og stol
til materielgårdens mandskabsstue for et beløb af
kr.5.ool,39 incl.moms.

i sagen
den:

~3

OKI. 1985
69-2o

unde* j. ru.
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Pensionistboligerne - Parkvej,
Forstanderen på Os Trs Egs fremsender skrivelse af
lo.9.1935, hvori denne ønsker præciseret de nærme
re retningslinier for udfareisen af arbejdsopgaver'
ns omkring ovenstående bebyggelse.
Her tænkes på. haver,fællesarealer, vedligeholdelse
og snerydning.
Socialforvaltningen er orienteret ved kopi af den
ne skrivelse*

ftsisviiftrt dyn:

- 3 OKT. 1985
69-2o

unae< i. no

Forbrændingsanstalt i Gerlev.
Fa. SANA MILJØTEKNIK fremsender tilbud af 19.6,85
vedr. diverse nedr.ivnings-og demonteringsarbejder
på ialt
kr.48.ooo ekscl.moms
Såfremt fødekasse og snegl forbliver firmaets ejen
dom kan prisen nedsættes med
kr.8.8oo ekscl. moms.
27.6.1985:
Der indhentes særskilt pris kun omfattende skorsten
samt at SANA modtager og betaler for fødekasse m.v.
Bilen søges øjeblikkeligt afhændet.
4.7.1985:
Sagen besvaret
31.7.1985:
modtaget det reducerede tilbud lydende på kr.18.544incl.moms.
8.3.1985:
Sagen udsættes til næste møde.
29,8.1985:
Teknisk udvalg indstiller, at man bevarer skorsten
rnen fjerner sneglen.
Demontering heraf
kr.ll.ooo
Tilbagekøb
8.8oo
Faktisk afholdt beløb

-

2.2oo

ØKONOMIUDVALGET 9.9.85: Anbefales.
17.9.1935:
Fa.SANA MILJØTEKNIK fremsender skrivelse af 16.9.
1985, hvori man beklager, at må meddele, at man ik
ke kan effektuere en demontering og tilbagekøb af
fødekasse og snegl.
Tilbagekøbet var begrundet i en sammenhæng af den
større opgave, som lå i at demontere større dele
af forbrændingsanlægget.

•'' '

- 3 OKI.4985-

ZV,^.

i
v:ag leh ø jg år d_Lossepla ds
Udvalgst for tfaglehøjgård losseplads fremsender
referat af mødet den 3,9.1985. Det fremgår heraf,
at Jægerspris kommune skal yde tillægsbevillinger
til
reperation af kompactor kr.23.ooo.samt til
ny pumpe i psrkolatbrønd kr.ll.ooo.—
Kopi af referat vedlægges dagsorden.

ø
Hovedstadsrådets forslag til en recipientkvali
tetsplan for Roskilde Fjord og opland.
I august 1983 udsendte Hovedstadsrådet et oplæg
til en recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord
og opland med en høringsfrist, der på baggrund af
ønsker fra kommunerne blev forlænget til 1. april
1984.
‘
På baggrund af de indkomne høringsbesvarelser er
udarbejdet et egentligt planforslag, som fremgår
af planlægningsdokument PD 412 "Forslag til reci
pientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og opland".
Ved mødet den 21. juni 1985 vedtog Hovedstadsrådet
at offentliggøre og udsende det i ovennævnte plan
lægningsdokument indeholdte planforslag til hørinc
hos de berørte kommuner og andre berørte parter
som Hovedstadsrådets forslag til en recipientkva
litetsplan for Roskilde Fjord og opland.
Endvidere vedtog Hovedstadsrådet, at orientere
Roskilde Fjord kommunerne om, at rådet vil lægge
følgende tidsmæssige forudsætninger til grund ved
behandlingen af sager på spildevandsområdet:
- at den i PD 412 indeholdte rækkefølge for
udsættes realiseret hurtigst muligt og i
den prioriterede rækkefølge,
- at der med udgangspunkt i PD 412 og på bag
grund af de aktuelle vandforureningsproble
mer i den enkelte kommune vil blive fore
taget en individuel vurdering for hver kom
mune ,
- at den samlede rækkefølgeplan i øvrigt for
udsættes realiseret inden den 31. december
1996.
Planforslaget udsendes til høring i henhold til
den reviderede miljøbeskyttelseslov § 61E, hvor
kommunerne har indsigelsesmulighed i henhold til
§ 61E stk. 2.
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Hillerød,den 26.9.85
Sag nr. 84 - 1745

Ved.: Kloak Jægerspris Kloak-Syd.
Etape Hil

- H12, for Jægerspris kommune.

Tilbudsgiver:
1.

Reinholm Jensen,Elverdamsv.3 Fredv.

2.

Tvede Jensen Evertsv.22 Jyllinge

3.

Arne Larsen,Hyllestedv,1 Jægerspris

4.

Gorm Hansen,Øde Hastrupv.12 Rosk.

5. Børge Jensen.Lokesv,19 Freds§.
(■
6.

Gert Hansen,i Dalvejen 1 Fredss.

7.

Vollerslev Maskinudl,Slangerupv,Rings

8. Jægersp.ApS,Bakkegårdsv,5 Jægerspris

9 .- Troels Jensen,Barakv. 27 Kulhuse

lo; Poul W.Hansen,Kløvermarken,Solrød
Strand.

Tilbudssum: Hil

Tilbudssum: H12

Oag og år:
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Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planfo
slaget skal være Hovedstadsrådet i hænde inden de
1. december 1985. Det bør fremgå af kommunens eve
tueile høringsbesvarelse, hvorvidt de af kommunen
fremsatte bemærkninger til planforslaget er at be
tragte som en indsigelse, jfr. miljøbeskyttelses
lovens § 61E, stk. 2.
B y

Z/9

.___________________________
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j. nr.

Kloak syd,

- AJ0.VJ985- |
63-3 (SPVPL) ’i

ZZZ1ZZZZZJ
- y

kl.låoo i
Licitation vedr, etape H.ll.

S *

kl.l41o:
Licitation vedr. etape H.12.

V e

m,

1985

63-3-1

L ‘k .>e r
^20)
Kloak syd.

I forbindelse med afholdt åstedsforretning den
23.9.1985 forelægges forhandlingsresultaterne til
udvalgs og byråds godkendelse.
Åstedsforretningen omfatter
- matr.nr.4a-4g-8c af Onsved by
,j - matr.nr.loa af Onsved
matr.nr.13 af Onsved og 4a/Lyngsr?jp
n - matr,nr.2oa af Lyngerup
- matr.nr. lob af Lyngerup
matr.nr.6a og 61 af Gerlev.

(t ^I
Kloak syd.
— Lyngerupvej 46 ~ fremsender
skrivelse af 21.8.1985, hvori der rettes forespørg
sel om betingelserne for en kloaktilslutning.
Forespørgselen tager navnlig sigte på tilslutnings
afgiften for det på ejendommen værende gartneri,
hvortil
i efter det for forvaltnin
gen oplyste har fået henvendelse fra kommunen om
indretning af et evt. muligt beskæftigelsesmsssigt
projekt.

1 OKT. 1985
63-3-1

Ur'(-

T^22)
Kloak syd - udløbsledning.
Miljøstyrelsen fremsender skrivelse af lo.sept.
1935 vedr. klapningstilladelse i Roskilde fjord
forbindelse med udførelsen af udløbsledning.
Det er endnu ikke muligt at anvise en egentlig
placering, men man håber at kunne vende tilbage
til sagen efter 1.oktober 1985«

i sagen

3

Q f)KT 1985

RøMvetet den:
ø

___ 63~3-l/UD-L4

unde/ j. rir.

DNING

Kloak syd - Pumpestation i Landerslev.
ra.Dines åørgensen og co. fremsender skrivelse af
16.9.1985, hvori man oplyser, at der i forbindelse
ned detailprojektering af pumpetrykledning for den
ner nævnte pumpestation er blevet konstateret, at
der i trykledningen ville opstå trykstød, som skul
le optages ved etableringen af 8n trykbeholder ved
pumpestationen ved Landerslevvej.
Firmaet har indhentet tilbud fra Flygt Pumper A/s
på levering og montering af beholder, rør, ventile
m .v .
Tilbudet lyder på
kr.37.ol4,8o incl. moms
og fa DG4C0 anbefaler tilbudet til accept.
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7. 9 OKT. 1985
63-3-l/etape H.3l

P.U.V.

Carl Korvel1
formand

Mødet hævet kl.

,

7 ^

