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a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender badevandsanalyse af 18/2 og 9/3
1982 vedr. Hellas svømmebad.
b.

fremsender vandanalyse af 15/2 1982
fra Skibby vandværk.

c. Levnedsmiddelkontrollen fremsender vandana
lyse af 3/3 1982 fra Maglehøjgård lossepladsv
d. I forbindelse med ejerskifte af

—

har Levnedsmiddelkon-_
trollen besigtige! virksomheden den 23/2 82,
og der meddeles, at godkendelse af virksom
heden kan meddeles, når nogle får vilkår er—
opfyldt.

.
_

Grundejerforeningen Vellerup sommerby har
bedt Levnedsmiddelkontrollen om oplysning
om, hvilke krav der stilles for ny godkendel
se af Levnedsmiddelboden i sommerbyen.
Levnedsmiddelkontrollen fremsender kopi
af skrivelse til grundejerforeningen.
Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivel
se til Venslev vandværk I/S, hvori meddeles
at man har vedtaget at meddele tilladelse
3
til indvinding af 4o.ooo m vand årligt på
diverse vilkår.
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g. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen fremsender

d c / jtø h /y H & z /'

fa te*v Å / .

kopi af skrivelse til
hvori meddeles, at Miljøstyrel
sen i medfør af vandforsyningslovens § 2o,
jfr. § 75 stadfæster den af Hovedstadsrådet s id t/
trufne afgørelse i forbindelse med ansøg
ning om vandindvinding på matr. nr. 5 b
og lo e
h. Den fælleskommunale modtagerstation for
olie- og kemikalieaffald fremsender til
orientering dagsorden for møde den 22. mart
1982 i fællesudvalget.
i. Frederiksborg Amtsrådfremsender rettelse
nr. 1 vedr. timetakster for kørsel med trak
tor påmonteret forvaltningens kost og/eller
sneplov pr. 1/3 1982.
k. Teknisk forvaltning har den 19/2 1982 me d 
delt A/S NESA tilladelse til udførelse af
kabelarbejde i Lindegårdsvej, Røgerupvej
og Saltsøvej, Skibby.
l. I forbindelse med at tilrettelæge et 3årigt forsøg med kommunale indsamlinger
af papir og glas fra private husstande
fremsender Miljøstyrelsen "Beskrivelse af
tilskudsberettigede forsøgsorninger og be
regning af tilskud" samt "Vejledende ret
ningslinier for udformning af ansøgninger
om tilskud til kommunale indsamlingsord
ninger" .
m

Embedslægeinstitutionen fremsender årsrap
port for 1981 fra embedslægeinstitutionen
for Frederiksborg amt.

n. Der har den 17/3 1982 været afholdt land
væsensnævnsmøde i Kiknæshallen vedr. af—
vandingsledning til Mandsmosehv
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3, Genoptagelse af sagen angående
ansøgning om tilbagebetaling af kloakbi-

V

4 * //M <& d

drag for matr. nr. 23 b m. fl. Bonderup.

.

<n*J

Materiale til belysning af sagen forelig
ger.

A

¥

4. Hovedstadsrådet fremsender planlægnings
rapport nr. 32 "Status 1981 over vandind-

V

vindingsplanlægningen i hovedstadsregionen

tø a b e d f ø

/ é £ / s rh ø id /y*7øt¿¿¿.

og udbeder sig kommunens eventuelle bemærk
ninger til rapporten.

5. Forvaltningen anmoder udvalget on retnings
linier for en ejendoms fritagelse for re
novation.
/yw U if a I m M

/ (? / j £

/fø i+ tA

//¿ L s i

anmoder udvalget om at rette ny henvendelse
til naboen

idet han gør

opmærksom på, at den af Teknisk udvalg på
budte oprydning af 13/11 1981 endnu ikke
er foretaget.
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7 . Udvalget bedes overveje, om Vejvæsnet fort
sat skal gennemføre bekæmpelse af mosegrise
7

og muldvarpe. Ordningen blev indført i 198c
for et år og forlænget i 1981 for yderlige
re et år.
Der er budgetmæssig dækning for at gennem
føre bekæmpelsen.
Udvalget bedes endvidere tage stilling til,
om ordningen kun skal forlænges et år ellei
den skal fortsætte, indtil der træffes be
slutning om ophævelse.
Der er store administrative problemer med
at opkræve betaling, hvis bekæmpelsen skal
udføres i regning for den enkelte lodsejer.

8

.

Der er forhandlet med ejerne af m a t r . nr.
53 a og 62 Ferslev om erstatning i forbin

\

delse med ændrede tidsmæssige forudsætninge
for gennemførelse af tidligere godkendte
mageskifter.
Følgende forlig er aftalt:
Matr. nr. 53 a,
Ulempeerstatning

4.ooo,- kr.

Afgrødetab m.v. iflg. vurde
ring fra havebrugskonsulent
lait

6.322, - 11
l o .32 2 ,-kr...

Matr. nr. 62,
Forlig uden erstatning.
De indgåede forlig søges godkendt,

1. Grundejerforeningen Fjordparken,
fremsender kortudsnit med indtegning
af placering for telefonbox i sommerhusom
rådet.
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Genoptagelse af sagen angående afløbsfor
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holdene fra mosen på

J

/ v c c t-

ejendom i Skuldelev, matr. nr. 25 a
og 26 a.

Der foreligger kendelse for Koholm- og
Langemosegrøften samt skrivelser fra Land'

0*46

væsensnævnet til
Siden sidste udvalgsmøde er der endvidere
foretaget nivellement af mosernes vand
spejl samt rensning af rørstrækningen.
Referat ligger i sagen.

Jc /O n < ^ Am

y / u b u tA

11 . Besigtigelse af Ventegrøften er efter ud
sættelse grundet vinteren, afholdt 12/3
?/ 1982.
De stadige oversvømmelser som følge af
stuvning kan reduceres af diger over de
laveste arealer.
Kommunen har ved skrivelse af 19/1 76 til
budt en maskine og en mand til hjælp ved
digernes etablering.
Det foreslås, at diger udføres efter for

d vi

udgående projekt og forhandling med de
A<n*J

berørte lodsejere, kommunen yder bistand
som anført i brevet af 19/1 1976.
Der bør udarbejdes nyt regulativ.

12. Jægerspris kommunes Tekniske udvalg med
deler, at man ikke har bemærkninger til
"Udkast til regulativ for kommunevandlø
bet Onsved-Stokkebro".
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13. j. K. Dinesen fremsender følgende materi
ale vedr. udløbsledningen for Hyllingeriis
i/

renseanlæg:

Diverse tegninger, foreløbige tryk.
Dansk geoteknisk rapport over bundunder
søgelser.
Referat af møde med formanden for Roskilde
fjords Fiskeriforening.
Endvidere anmodes Teknisk udvalg om stil
lingtagen til udbudsform for arbejdet.
Indstillingsbilag ligger i sagen.

b . Der er fremkommet tilbud på levering og
montage af sneglepumpe til P 1 Hyllinge

if

riis renseanlæg - tilløbsledninger.
Laveste tilbud fra A/S Lykkegaard, Fjer
ri tslev er på

kr. excl. moms.

J. K. Dinesen har indhentet tilbud på pum
1/

per til pumpestationerne P l , P 2 , P 3 o g
R 14 a - Hyllingeriis renseanlæg hos Flygt
pumper A/S på ialt

kr. excl.

moms.
Tilbudet indeholder forbehold, såfremt
levering og montering sker efter 12. maj
d. å., hvorefter prisen indeksreguleres.

d. Nordisk Triclair fremsender detailprojekt
over Hyllingeriis renseanlæg.
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der om at få tilbagebetalt for meget be
talt renovation

/

for ejen

dommen matr. nr. 31 b Venslev. Ejendommen
er i perioden 1/1 1979 til 28/lo 1981 not
ret for 2 stativer - lo4 tømninger.
I perioden 28/lo 1981 til 28/2 1982 har
ejendommen stadig været noteret for de
stativer, men har i denne periode tilhørt
hans søn

Der ønskes altså

tilbagebetaling for perioden 1/1 1979 til
28/2 1982.
Helium har en container som tømmes af
Renholdelsesselskabet af 1898. Der er ik
ke søgt tilladelse til opstilling af den
ne container. Helium bør bringe dette fo
hold i orden.
Levnedsmiddelkontrollen besigtiger contai
neren inden T.U.'s møde og kommenterer
den på mødet.

15

I den verserende sag om tilbagebetaling
af opkrævet årligt bidrag til hovedkloak
indbetalt af ejere af ubebyggede grunde
i Vellerup sommerby, fremsender J. K. Di
nesen forslag til sagsbehandlingen.
Forslaget er blevet lovet fremsendt, så
det kan foreligge

til mødet.

Samtidig vil der fremkomme kommentarer
til Ingeniørgruppens brev af 4. marts
1982 .
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16. Der er ikke plads til mere affald på den
vandtætte membran på lossepladsen. Det er
1/

nødvendigt at udvide området straks.
Der er ikke afsat penge på budgettet i
1982, og det bliver derfor nødvendigt at
søge en tillægsbevilling.
Skibby kommune lægger normalt anlægsbelø
bet ud og opkræver bidrag fra Jægerspris,
45,426 % og Bramsnæs, 31,736 %, Skibbys

O tt-jn d s ijU tS .__i

r£vdåt_^

,

*

egen andel er altså 22,838 % af udgiften

.vvq økonom/ ¿vc/italget_a ic /e r.

på ca. 5oo.ooo,~ kr. = 114.19o,- kr.
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17. Gartnerafdelingen har ønske om at anskaf
fe en ny kombineret græsslåmaskine og gød
ningsspreder. Den maskine som benyttes nu
er meget gammel, det er vanskeligt at
styre dens dosering med meget stort mate
rialeforbrug til følge.
På budgettet 1982 er der afsat 2o.ooo,- k
på konto o2o.oo.o74 .o9 til formålet.
Gartnerafdelingen har imidlertid prisop
lysning på en maskine af mærket "Nordsten
som vil koste 15.ooo,- kr. incl. moms
med det nødvendige udstyr.
Der vedlægges brochure fra Dalby Maskinforretning.

18. Eventuelt.
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