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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
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Lokalplan nr« 15«
Andelsboligforeningen "Fyrreparken" fremsender an
søgning af 12*8.1984 vedr. påtænkt etablering af
en mindre legeplads inden for lokalplanområdet.
Iflg. ansøgningen har sagen været forelagt bolig
fonden SDS, som intet har at indvende.
2o.8.1984s
Sagen fremsendes til udtalelse hos grf.Thyrahøj
23,11.1984:
modtaget sagen retur fra grf.Thyrahøj - kan ikke
anbefale det ansøgte.
27.12.1984:
Teknisk udvalg kan tilslutte sig den af grundejer
foreningen afgivne udtalelse, hvorefter legeplad
sen ikke kan godkendes.
3.1.1985:
Sagen besvaret med kopi til grf.Thyrahøj
25.6.1985:
Legeplads konstateret etableret - Forvaltningen
anmoder Andelsboligforeningen v. Hanne Piil om
at fremkomme med evt. kommentarer desangående,
9.7.1985:
modtaget den ønskede udtalelse.
29.7.1985:
Grf.Thyrahøj v.Egill Jensen fremsender en udta
lelse i sagen
31.7.1985:
modtaget supplerende skrivelse fra Egill Jensen.
1.8.1985:
Under hensyntagen til Egill Jensens skrivelse af
31.7,1985 indkaldes kun Andelsboligforeningen v.
fru Kirsten Jensen til en drøftelse omkring de
påklagede forhold.
25.8.1985:
Tilsagt fru Kirsten Jensen til mødet den 5.9,1985
kl,153o.
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Kommuneplantillæg nr.2.
I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af
ovennævnte tillæg den 21.maj 1985 vedtog byrådet
øvrigt at overlade den videre lokalplanlægning
f.s.v. angår
1.
Offentligt område i Kulhuse
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Sommerhusområde i Neder-Oråby.

y
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1.8.1985:
Byplanarkitekten tilsiges til en nærmere drøftels
omkring retningslinier for udformningen af de to
lokalplanforslag.

S

15.8.1985:
Tilsagt Sv Allan Jensen til den 5.9,1985 kl.lfioo
T
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Lokalplan nr.3o.

/.g.

Under henvisning til byrådets vedtagelse af 21.8*
1984 am udarbejdelse af lokalplanforslag for et
område matr.nr, 9F af Neder-Oråby fremsender land
inspektør Børge Hansen forslag til lokalplan.
Forslaget er vedlagt dagsorden,
27.12.1984:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet
man indstiller forslaget til godkendelse på vilkår
a f , at rideskole ikke kan forventes godkendt genet
bleret,
Endvidere at delområde B udgår således, at planfor
slaget er en helhed med de for område A gældende b
stemmelser samt
at man forudsætter at grundejerforeningen Kignæs ei
indforstået med at optage lokalplanforslagets områ
de i sin forening.
Inden forslaget fremlægges forudsættes byrådets goc
kendelse af den under §6 stk,3, nævnte deklaration
således at denne kan vedlægges lokalplanforslaget
som et særskilt bilag.

Byrådet 15.1,85; Sv.E. Isakson kunne ikke stemme for
forslaget.
12 stemte for forslaget, hvorefter dette var godkendt.

fortsættes
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Ovennævnte krav er herefter indarbejdet i et endeligt
forslag til lokalplan, hvortil udvalgets indstilling
ønskes*
2.8*1985:
modtaget revideret forslag til lokalplan fra land
inspektør Børge Hansen.
8,8.1985:
modtaget deklaration m.v* fra advokat Erlandsen
8.8.1985:
Teknisk udvalg kunne ikke godkende den ændrede ud
stykningsform.
Erlandsen og Børge Hansen indkaldes til en nærmers
drøftelse om dette punkt,
12,8.1985:
Tilsagt parterne til den 5,9*1985 kl.17.oo
se herefter TU-møde den 26.9,1985
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Kloak syd.
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Til orientering for udvalget kan det meddeles, at
åstedsforretning i forbindelse med entreprise H.12
m.v. afholdes
<r

mandag den 23.sept.1985 kl.o9oo
Endvidere afholdes der licitation vedr, entrepri
serne H.12 og H.ll
torsdag den 26.sept.1985 kl. 14oo og 1415.
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Kommunevej 159.

'

- Ved Kignæs 8 - fremsender skrivelse
af 2,7.1985, hvori denne søger at få sænket forto
vet ud for sin indkørsel til nævnte ejendom grundet
besværligheder med sin SAAB, når denne skal op over
overkørslen.
1.8.1985:
Udsættes til næste møde, idet forvaltningen under
søger de nærmere omstændigheder.
27.8.1985:
Ved besigtigelse på stedet blev konstateret, at der
var tale om en meget stejl nedkørsel, som bevirkede
omtalte misere.
Endvidere var der på stedet — formentlig fra bygher«
res side foretaget en mindre dykning ag inderste
fliserække.
Forvaltningen kan ikks anbefale det ansøgte ud fra
den præjudicerende virkning.
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Afvandingsledning fra Krogstrup, Dalby, Onsved
Huse m.m.
I forbindelse med detailprojekteringen af etape
H12 - afløb fra Krogstrup og Dalby frem til Lynge
rup - er Fa. DJ & Co blevet i tvivl med hensyn ti
udførelsen af afvandingsledningen (regnvand) fra
grøften langs banedæmningen til Orebjerg Grøften,
idet omlægningen ikke længere er betinget af
spildevandsprojektet.
LVK-kendelse af 20. aug. 1975 pålægger Jægerspris
kommune at udføre et sparebassin ved Krogstrup og
Dalby, således at grøft og omlægning af ledning
bliver overflødiggjort til afledning af spildevanc
(opspædet spildevand) fra disse områder, med und
tagelse af nødoverløb fra bassinet.
Udførelsen af ledningen er efter ingeniørfirmaet,
mening kun betinget af en evt. moralsk forpligtel
se overfor de grundejere, der var involveret i de
første forhandlinger om denne omlægning, og som
uden tvivl forventer ledningen omlagt.
For at kunne vurdere sagen, er nedenfor anført en
kort redegørelse for sagens forløb vedr. omlægninc
af ledningen.
19. nov. 1969:

„

i, Lyngerupgård
indbringer en sag fra Landvæsens
nævnet (LVN) vedr. omlægning af
ledningen, idet denne ligger 20-30
cm under terræn og køres i stykker
af maskinerne, og med krav om, at
Jægerspris kommune betaler omlæg
ningen, idet Krogstrup og Dalby m.m
har tilløb af regn- og spildevand
til grøften og ledningen.
LVN holder møder i sagen 11. marts
og 5. aug. 1970 hvor Jægerspris kom
mune indvilliger i at formidle for
slag til omlægning, men afviser at
ville deltage i omkostningerne.

26. jan. 1971: Forslag til omlægning af ledningen
fremsendes til Landvæsenskommission
en (LVK), idet ledningen nu indgår
som en del af spildevandsafledning
en, ligesom betalingen indgår i
Kloak-Syd.
Sagen aflyses herefter ved LVN.
Vinteren 71/72: Der udføres 120 m af den projekte
rede ledning over
mark som en del af den kommende ledJ
ning og Jægerspris kommune betaler
for arbejdet.
Den udførte ledning tinglyses på
arealet den 26. september 1972.
fortsættes.
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5. sept. 1972: LVK afsiger kendelse om afledning
af spildevand fra bl.a. Krogstrup
og Dalby, incl. omlægning af led
ningen .
Jægerspris kommune fremsender for
slag til LVK om stuvningsbassin vec
Krogstrup, samt evt. udeladelse af
omlægningen af den tidligere pro
jekterede af vandingsledning.

22. maj 1975:

20. aug. 1975: LVK afsiger kendelse med undladelse
af den påtænkte omlægning, "i alt
fald for spildevandsafledningens
skyld."
Således foranlediget skal man anmode om Teknisk
Udvalg stillingtagen til, om ledningen bør udføres
som tidligere projekteret eller om dette arbejde
skal udgå af kloakprojektet.
Det bemærkes, at arbejdet uden indflydelse på
kloakprojektet kan udføres på et andet tidspunkt
samt at ledningsanlægget stadig indgår i overslag
et pr. 1.1.1984 for etape H12 med ca. kr. 900.000
incl. moms.
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