Blad nr.

Dag og år:

469 .
Formandens

Tirsdag den 23» augus t initialer:
Teknisk udvalgsmøde.

1977 klokken 9°° i
udvalgsværelset.

1. Efterretningssager:
a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse
vedr. "Hellas" af 11/8 77.
b. Stadsdyrlægen fremsender badevandanaly^er af 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7,
26/7, 2/8 og 9/8 1977.
c. Stadsdyrlægen fremsender spildevands
analyser fra Vestre rensningsanlæg ud
taget 29/6 77.
Frederiksborg amtsråd fremsender spildevandsanalyser fra:
Skuldelev
Sønderby og
Vellerup.
d. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser
fra. følgende vandværk:
Bonderup
Eerslev
Sønderby
Østby
Skuldelev og
Skibby.
e. Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri
velse til
,i forbindelse med anska.ffel-_
se af ny vogn til omførsel af fisk,
hvori han anmodes om inden 14 dage at
fremvise den nyindrettede vogn til god
kendelse, i modsat fald betragtes den
tilladte forhandling af fisk som ophørt.
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1. fortsat:
f. Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri
velse til
der i år forestår drifter
af pølsevogn, hvori meddeles, at vognerikke skal nygodkendes, da det skønnes,
at der er tale om et brugerskifte og
ikke et ejerskifte.
g. Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri
velse til
hvori
der efter besigtigelse af kiosk og pøl
sebod ved Vellerup sommerby meddeles
vilkår for godkendelse.
j
h. Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri- velse til formanden for Skibby idræts
klub,
hvor han anmodes
om at meddele navn og adresse på evt.
ny ansvarlig leder af klubbens lokaler,samt hvilke varer man vil forhandle
og under hvilken driftsform.

2. Stadsdyrlægen fremsender diverse drik
kevandsanalyser vedr. Hyllingeris vand
værk udtaget med mellemrum i løbet af
juni og juli måned på grund af forure- ning af vandet.
Embedslægen fremsender kommentarer til
forureningen og henstiller, at der på
lægges vandværket at antage sagkyndig bistand for opsporing af forurenings
kilden.
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3. Vejleby smedie og maskinværksted ansø
l/ ger om tilladelse til prøveboring for
Vejleby vandværk I/S.
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4. Miljøstyrelsen, lampmannsgs.de 1, 16o4
København V anmoder om en udtalelse
vedr. en klage over påligning af kloak
bidrag til I/S Røgerup vandværk fra
Foreningen af Vandværker på Sjælland,
ler forespørges, om der siden kommunen
opkrævning af 31. juli 1975 er godkend
et projekt, hvoraf det fremgår, at Rø
gerup og vandværket skal tilsluttes et
hovedanlæg.

A/S Ingeniørgruppen, GI. Kongevej 87,
185o København Y fremsender kopi af
klage til Miljøstyrelsen vedr. „Skibby
kommunes vedtagelse af 27/6 1977 af
betalingsvedtægt for kloakforsyningen
i Skibby kommune.
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7. ler er fremkommet to klager over vilde
katte i kommunen:
anmoder kommunen om at gøre en effektiv
indsats mod katteplagen i området.
Trods alle foranstaltninger for at ude
lukke adgang til fuglevoliere m.v., kar
kattene stadig finde smuthuller.
anmoder ligeledes kommunen om
at gøre noget ved plagen af vilde kat
te i området.
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6.

ansø
ger om tilladelse til vandindvinding
■3
af 4000 m vand årligt til markvanding
af grove grøntsager og kartofler på
ma.tr. nr. 4 e_, 4 f , 4 i og ( t Østby
by Selsø sogn.
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9. Efterretningssager:
K

a. Ministeriet for offentlige arbejder,
Frederiksholms Kanal 27, 122o Køben
havn K meddeler, at man har sendt sager
vedr. ansøgning om principiel tilladel
se til udbygning m.v. af østby havn til

a

m ML

lystbådehavn fra Realiaselskaberne vi
dere til en række myndigheder til udta
lelse. Kogle af disse hør endnu ikke
afgivet svar, men ministeriet mener på
det foreliggende grundlag at kunne med
dele, at man ikke kan imødekomme det
ansøgte.
b. Trafikrådet, Østre stationstårn, 4000
Roskilde fremsender fotokopi af konces
sioner udstedt til H.T. til orientering
c. Hovedstadsområdets Trafikselskab, Gothersgade 53, 1123 København K frem
sender årsberetning for 1976 for H.T.
til orientering.

lo. Frederiksborg amtsråds trafikudvalg an
moder om en udtalelse vedr. fremsat
forslag om udvidelse af den fragtmand
meddelte
tilladelse til at udføre fragtmandskør'
sel på ruten Irhus - Frederikssund, så
ledes at der i områderne Skibby og Fre
derikssund må optages og afsættes gods
til og fra Holbæk.
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11. Hovedstadsområdets Trafikselskab, Nordi7 'e/ f a ^ y /
Ulc ~
Banevej 44, 34oo Hillerød fremsender
(/X)
(/
udkast for rutebilruterne på Hornsher ■/
red for vinteren 1977/78 med anmodning
om godkendelse.
ufø.<,>£>faj , KrrO/fø <.U: /5<7ßj:S

12. Hovedstadsområdets Trafikselskab
ler, efter at have undersøgt f o
omkring busholdeplads i Sønderby
re, at det af hensyn til bussens

medde
r h o l d e n ¿fa
nærme
,// føliføi.j
o / K x / ./¿/
ind
//7 n
/„ _•/'
*
/¿n.føi'iAzyz.s
sving, når den kommer fra nord, er på kW ,¿tv'
krævet at udvide pladsen, hvilket frem
føl ¿{¿¿VldiAf *?-/ ¿tføo
går af en af HT vedlagt skitse.
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13. Grundejerforeningen Hyllingeris,
ansøger om tilladelse til at få op
sat et skilt med "lukket vej" der hvor
den nye Hyllingeriisvej går fra den garn
le vej.
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14. Vognmændene Jørgen Christiansen og Leo føn/ ¿piføA¿¿¿id
-c^c7?,yynutføyy¿ofø,
Rasmussen tilbyder renovation fra l/l
■Qjl følÅuxllfø y>g 2.00-Jbl'. tfr.-k føyr? UPi j
til 31/12 1978 for 2,oo kr. pr. tømning
/
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15. Ministeriet for offentlige arbejder,
.¿føi J-ijßM ¿ucÜUy dføUt-m
Frederiksholms Kanal 27, 122o København
K anmoder om en udtalelse om, hvorvidt yruiHyiliAAlJl
lii r?>/ ö 0dJfø
Skibby kommune måtte være villig til at ilUO il/
Jføygfø y cføifø//føl
garantere for overholdelse af diverse
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Skibby bådelaug om bibeholdelse og stabilisering af en uden tilladelse etab
(¿O'jtiolcf fø A<cout\
leret bådebro på søterritoriet i Mølle
krogen ved Selsø, Roskilde fjord.
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16. Fornyet behandling af ansøgningen fra.
civilingeniør
om tilla
delse til at opføre 2 sommerhuse på
matr. nr.e 3 æ og 3 £ Vejleby by Fer
slev sogn, beliggende Blakke Møllevej
15 og 17.
Efter forhandling med
har
denne fremsendt følgende:
1. Der vil blive etableret fælles ud
kørsel til Blakke Møllevej ad den
eks. vej langs matr. nr. 3 m ’s vest
skel samt lavet bredere udkørsel og
bedre oversigt.

/-PI.'¿ad, A t.: listc-l

2. Der er indledt forhandling med grunc
ejerne i Kløvertoften om tilslutning
til deres kloakanlæg.
3. Der er indledt forhandling med Vej
leby vandværk om levering af vand.
Ejendomsudvalget anmodes om at tage
stilling til det byplanmæssige i ansøg
ningen.
Teknisk udvalg anmodes om at tage stil
ling til det tekniske i ansøgningen.

17. Ejeren af matr. nr. 1 hx Skibby by og
'-V.
di/ / , Ct
y
¿fc/- ,
sogn,
7 y -4.J J . o-yui/ø ftflMuvb
har søgt om tilladelse til at opføre en J O
TT
2
ca. 197 m stor bygning indeholdende ca .b
2
56 m lager og klargøringsa.fdeling til
Åtéléu/ /¿’
u&s» ’-n-n/?
?
v 1/
V
brugte biler samt ca. 141 m til beboel t
se.
Ejendomsudvalget skal behandle ansøg .¿ud02*40
/>
rt/tinc/s .
ningen i h.h.t. § 7, stk. 1 i partiel
-di) Åjyyu jUÅ/z/JjJé/ Jbbh
s
byplanvedtægt nr. 4.
Teknisk udvalg skal behandle ansøgninge
i h.h.t. miljølovens kap. 5.
¿¿Li - #2 J&yvjÅoÅi -V /¿.¿y/
f t -
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18, Coaster Service,
Engle-,
rup, har forespurgt, om der ved køb af od)#,1
/ Xsyiofø
ejendommen matr. nr. lo u Skibby by og
sogn,
må indrettes et
maskinværksted med tilh. beboelse. Det Ö . oé&/
anføres i ansøgningen, at det drejer
sig om mindre maskiner, at der ikke
T
.
ItAn-Uj
vil blive udendørs oplag og hverken fr
5
komme røg-, lugt- eller støjgener. I
d
h.h.t. § 15 rammerne er ejendommen be
liggende i eks. rækkehus- og parcelhus
område.
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Ejendomsudvalget skal tage stilling til
det byplanmæssige.
Teknisk udvalg skal behandle ansøgnings n
i h.h.t. miljølovens kap. 5.

19 .
forespørger om kommunen ikke kan overtage matr. nr. 62 Sønderby by Selsø
sogn.
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Arealet, der henligger som vej og par
keringsplads ved Harebakkevejens be
gyndelse, er fremkommet da vejen i sin
tid blev anlagt som tiloversblevet are
al.

2o,

fore
spørger for
om kommu
nen vil afholde driftsudgifterne for
vejbelysningen på Sikavej i Hjortehaven
der blev sat i drift den 16-5-1977.
I bekræftende fald fra hvilken dato.
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21. Foranlediget af skrivelse fra Hoved
stadsrådet af 3o-6-1977, hvori medde
les, at Skibby renseanlæg vil indgå i
rådets behandling af Skibby kommunes
§ 21 spildevandsplaner fremsender J.K.
Dinesen kopi af skrivelse til Hoved
stadsrådet, hvor man på grund af ar
bejdets presserende art på Byrådets
vegne anmoder om godkendelse af spilde
vandsanlægget samt om tilladelse til
at udlede Skibby bys spildevand til
vandløbet Marbækgrøften.

22. A. Østergård, Baunehøjvej 4 - .6, Østby
anmoder om nyvurdering af det fastsat
te bidrag til hovedkloakering og rens
ningsanlæg vedr. ejendommen matr. nr.
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7 £, 24 a, 24 b, 25 og 32 Østby by Sel
sø sogn.

C/

Da bidraget blev fastsat var der ansat
1 svend og 2 lærlinge i firmaet, nu er
der kun en lærling tilbage.

23. Der ansøges om tillægsbevilling vedr.
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konto nr. 0 6 4 .o3 .ol5 .o3 på 2o.ooo,- kr
ZQ, 0 0 0 JL
(kemikalieskur).
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