JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 6 . juni 1978 kl. 09*oo
i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

:

MILJØSAGER.

C * f7/7tff)C^ fS

M 1.

t/s.

Kommunale vandværker.

/ff

Under hensyntagen til den meget omfattende have
vanding der foregår anmodes om udvalgets stilling
til annoncering af vandingsforbudet.

{2//^
fffff

Besvaret den:,
i under j. nr.

6 .6.78
8o-l-l6

M t

M 2.
Matr.nr. 4 0« Barakkerne.

; Besvare!: c

ler j. nr.

8.6.78
matr. nr

</
Åfff

__
------------

M 3.
Hatr.nr. 1 AB, Barakkerne

Besvare!

12.6.78

under j. nr.

matr. nr.

M 4.
Vandindvinding.
Fa. VATEK søger for
, om tilladelse til indvinding
af 8.000 m 2 årlig.
Ansøgningen er videresendt til Hovedstadsrådet.
25«5*78: Hovedstadsrådet meddeler, der er iværk
sat teknisk vurdering af det ansøgte.

Besvaret e

7.6.78

under j. nr.

80-I-0 -I-7

M 5.
Vandindvinding.
Fa. Kulturteknisk kontor fremsender for
ansøgning om
godKenaeise af borested, samt om tilladelse til
indvinding af 48.000 m 3/år til vanding af 2 o ha
kartofler og 2 o ha frø.
17.5.78: Ansøgningen fremsendt til Hovedstadsrå
det.

Besvaret den: .
under j. nr.

7.6.78

__ do^l-o^l-1.

j
j

Dag og år:

Blad nr.

6 .6.1978

M 6.

54
Formandens
initialer:

Vandindvinding.
inatr. nr« 5 a
Landerslev søger om tilladelse til indvinding af

25,000 ra V å rlig t,

S/é.
</?y s?

9,lo.76: Der er fra Teknisk forvaltning givet adm«
tilladelse til at foretage prøve-boring på det an
givne sted, desuden er det oplyst, at der, når
prøveboringen er foretaget, skal søges om tilladel
se hos Hovedstadsrådet,
2.11.76: Godkendt,

5 ,1 1 .76 :

meddelt udvalgets afgørelse.

6.9.77: Der fremsendes ansøgningsskema.
6.9.1977: Frederiksborg amt fremsender ansøgning
om I 6.000 m 3/år fra
;il udtalelse.
4.10.77: Anbefales.
24.5*78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse med
tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m 3/år
for en periode af lo år.

Besvar«

de :

u n c iu j.u ..

6 . 6 . ‘(Q

n

80-1-0-1-5

M 7.
Vandindvinding.
Kulturteknisk kontor, Hørve, fremsender ansøgning
om indvinding af ialt 2o.ooo m 3/år på ejendommen
matr.nr. 13 A m.fl. af Tørslev.
Jægerspris kommune har den 9 .9 .I977 givet tilla
delse til 2 ooo m 3 , der er inkluderet i de nævnte
2 o.ooo m 3 *
1.11.77: Anbefales,
16,11.77: Hovedstadsrådet meddeler, der er iværk
sat teknisk vurdering af det ansøgte.

2 5 .5 .78 : Hovedstadsrådet meddeler forhåndsgodken
delse af indtil 15 ooo m 3/år.

Besvaret den: „ 6 .6 .7 8
under j. nr.

_8 0 -I-0 -I-4

M 8.
Vandindvinding,
søger om ud
videlse af ekst. vandindvindingsret fra 2 o.ooo
til 4 o,ooo m 3/år.
5*4-77s Anbefales.

22,4*77J HOVEDSTADSRÅDET fremsender meddelelse
om, at der er iværksat teknisk vurdering af det
ansøgte,

25 .5 ,1978 : Hovedstadsrådet meddeler, at der afhol
des off, møde på ejendommen onsdag den

21 . juni 1978 kl. 09 .50 .

! Besvaret cl s r . ..

6.6.78

under j. nr.

8 0 -I-0 -I-5

M 9.
Badevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 5*5•>
9 .5 *> I6 .5 . og 2 3 .5 .1978 , samt recipientundersø
gelse af 9 *5 * og 2 3 .5 .1978 .

Besvaret

■

6.6.78
85-8-6

under j. nr.

M lo.
Skovriddergårdens renseanlæg.
Stadsdyrlægen fremsender spildevandsanalyse fra
ovennævnte renseanlæg.
Bem.: Ikke korresponderende prøver.

6 .6.78

und

j. ur. , -

81-2-1-5

M 11.
Kulhuse Grill, Lyngbakken 27.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
fru Aase Nielsen med vilkår for indretning af
køkkenet, opvaskeafdeling samt gæstetoiletter
ved genåbning af grillen.

M 16.

/ / / I

Flueplage
Grundejerforeningen "Kignæs" fremsender skrivelse
vedr. flueplage fra
hestestutter
idet de anmoder myndighederne om at føre tilsyn me<
at sundhedsbestemmelserne overholdes, Desuden er
vedlaert kopi af brev fra foreningen til

Besvaret den: 7.6.78
under i. nr.

85-8-15

z r/y y

A/yr.

M 17.
Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.
Miljøstyrelsen fremsender meddelelse om, at man
primo juni indleder en kampagne, der opfordrer
private til at aflevere affald på en plads anvist
af kommunen.
Per Andersen, Frederiksborg amt, oplyser telefonis:
den 19 .5.78 at godkendelse af kommunens placering
af en lokal modtagelsesstation i Gerlev kan for
ventes primo juli 1978 .

I
under i. nr.

6.6.78______
_ 82-4-2

---- -

/ y / &>.

7 / /
M 18.
Christiansminde.
Brandinspektør, Tage Johansen, fremsender oplys
ning om, at der på ovennævnte ejendom er oplagret
et ikke nærmere defineret antal tromler med
calcium hypoclorid. Ifølge oplysninger fra kemiker
Eivind Kornbask, Miljøstyrelsen, er der med ejendommens placering i forhold til omkringliggende bebo
elser intet at bemærke til det sundheds- og miljø
mæssige.

6 .6.78 : j^UiKiCT I. III.

84=1

Dag og Sr:

Blad nr.

6.6.1978

M 19.
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Drivmiddeldepot. Jægersprislejren.
8.11.77* Modtaget rapport fra Geoteknisk Institut
vedr. forureningen af jordbunden omkring
depotet
På møde den 26.1.78 i Teknisk Udvalg aftales, at
ØBA fremsender projekt med tilhørende redegørel
se. Projektet skal indeholde omfangsdræn, samt 2
af 3 stk. vandboringer til kontrol af forurenin
gen.
Projektet skal være udført senest 3 mdr. fra by
rådets godkendelse.

H /9 .
22^

,

jT

___________________

C24£L&L

^

& sz y p - s

7? ?

2 ^ ^

2.3.78* Teknisk Udvalg anbefaler projektet på be
tingelse af

o /

1. at depotet fjernes omgående
2 1 at der udtages analyser fra de viste
3 prøveboringer min. 1 gang månedligt.
Analyserne udtages af levnedsmiddel
kontrollen i Frederikssund
3. at udgifterne til analyserne betales
af Forsvarets Bygningstjeneste

4 . at embedslægen kan tiltræde ovenstående
5. at såfremt depotet ikke fjernes inden
den 1.4.1978 må kommunen kræve den for
urenede jord fjernet, samt fremsendt
nyt projekt for depotet.
10.3.78* Embedslægen fremsender godkendelse af
projektet, idet han forudsætter.at få
tilsendt resultaterne af de krævede analyser.
BYRÅDET 21.3.78: Indstillingen godkendes.
25.5*78: Østre Lansdelskommando fremsender konklu
sionsreferat af 22.5.78 af møde om brænd
stofdepot i Jægersprislejren, idet Østre
Landsdelskommando anmoder Jægerspris kom
mune om at omgøre ovenstående direktiv
af 2.3.78, samt tidspunktet for projek
tets gennemførelse fastsat til den 21.6.
1978 jfr. Teknisk udvalg den 8.11.1977.

■ Besvaret den : —
i under j. nr.

— ------

—
Zf-*T —

-

o

~7~~
<5y<=*Aez>

A A * & Ss

*

M 2o;
Olieforureningsbekæmpelse
Miljøstyrelsen meddeler tilladelse til, at fa.
Maritime Agency A/S den 2o. juni 1978 foretager
demonstration af materiel til mekanisk bekæmpelse
af olieforureninger (flydespærringer og Cyclonet
skimmere).
Demonstrationen vil foregå i en sø ved Kyndbyværket, der af Miljøstyrelsen er godkendt til aske
plads.

Besvaret den:
under j. nr.

6 .6,78
82-4-2

23

M 23.
Spildevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender resultater fra:
Jægerspris:
god renseeffekt
Skovriddergården: acceptabel
acceptabel
Krogstrup:
uacceptabel
Over Dråby gi.:
ingen renseeffekt
Over Dråby nyt:
Dalby:
Lyn gerup:
Kyridby:
uacceptabel
Donekrogen:
M
Landers]ev:
ingen renseeffekt
Gerlev gi*:
11
<1
Gerlev nyt:

/

sytr/’
f'O-/ -

w

/?2eécS
/? *£> h é'/S?

6.12.77: Donekrogen anmodes om.at fremsende for
slag til forbedring af renseanlægget se
nest den 20 ,1 ,.1970«
2o ,1.78: Intet materiale modtaget fra Donekrogen.
Udg. skrivelse.
~'v*s(
24.1.1978: Inspektør Vagn Rasmussen , Donekrogen,
fremsender meddelse om, at man i øje
blikket er i gang med at undersøge så-r
vel de tekniske som de økonomiske mu
ligheder for en forbedring af afløbs
forholdene.
Der vedlægges kopi af brev fra H0TAC0
A/S - NORDISK TRICLAIR omtalende 2 al
ternativer:
1. mekanisk renseanlæg med TRIX-tank
kr. 1 7 .000 ,2 . MINI-biologisk renseanlæg kr.
42 .000 ,-,

7 »2 .78 : Donekrogen tilskrives, at der til mødet
den 2 .3.1978 skal ligge et færdigt pro
jekt, der kan godkendes af udvalget.

2 4 ,2 .78 : Social- og sundhedsforvaltningen i Køben
havn fremsender skrivelse med anmodning
om udsættelse til den 1.6.1978 for frem
læggelse af et endeligt projekt.
2,3.78 ': Godkendes
2.6.78: Direktoratet for børne- og ungdomsinstitu
tionerne i København oplyser, at sagen hen
ligger i Københavns kommunes rådgivende
ingeniørkontor.

Besvaret den: ----- JLjÅ jJQ—
under j. nr.

_ .,.81- 2- 1- 5-— -

T 4.
Lokalplan nr, 13

T 8.
Matr.nr. 9 X af Kyndby.
I skrivelse af 21.9.1977 har M l jøministeriet
meddelt afslag på ansøgning fra
at opføre et enfamiliehus på oven
nævnte grund.
I skrivelse af 3 *5»1978 har Miljøministeriet
meddelt tilladelse til at opføre et enfamiliehus
på ovennævnte grund.

i sagen

•cii'Qt don;
und,er

15.6.1978
27-2-398

j. nr.

T 9.
Matr.nr. 1 D af Landerslev.

Besvaret d a n :
under j. nr.

27-2-254
„ -------------—

T lo.
Matr.nr. 8 K af Gerlev.

Besvaret d^n:__ 27.6.1978
under j. nr.

27-2-44o

Dag og år:

Blad nr.

6.6.1978
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T 15.

J

Matr.nr. 4 A af Dalby.

7 /

^y.

1 "
, .
27-.6.1978
Besvarot d u n : __________ 27-2-441

under i. nr.
T 16

Matr.nr. I T , 1 AH, 1 AN og 1 AT af Neder Dråby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlæg
ningssag vedr. ovennævnte ejendom tilhørende A/S
JÆGERSPRIS VINDUET.

2</.

Besvaret deri:
under j, nr.

22.6.1970
28-21-15

T 17.
Matr.nr. 5 AF og 5 AL af Neder Dråby.
SCAN-MAIL EFTERBEHANDLING
ovennævnte ejendom (tilh.
til lettere industri, som
deling samt afsendelse af

ansøger om at benytte
Jægerspris Brugsforening
består af skæring, for
post.

Teknisk udvalg indstiller, at sagen fremsendes til
Frederiksborg amtsråd med anbefaling.
BYRÅDET 18.4,78:

T.U. indstilling godkendes.

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af
29 *5 •1978 t at man intet har at indvende imod den
påtænkte anvendelse, idet byrådet i h.t. lov om
kommuneplanlægning selv er dispensationsmyndighed.

Besvar ut don:
under j. nr.
1■ .- n

15.6.1978
27-2-433
-_■_________

4

_

T 18.
Hatr.nr. 12 E af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. ovennævnte ejendom f.s.v. angår 2 parcel
ler på 12 oo m 2 ,* som agtes udstykket til sommerhusbeboelse.

8<)

Besvaret d&n:

26.6.1978

under j. nr.

28-21-8

T 19.

T/?.

Byplanvedtægt nr, 9.
Tegnestuen VANDKUNSTEN fremsender referat af
afholdt møde d. 1.12.77 med Teknisk udvalg vedr.
påtænkt bebyggelse på det SDS tilhørende areal
samt den deraf udledte lokalplan.

3U .1978:

t -g -

»

^

Vedr spørgsmålet omkring refusion af
kloaktilslutningsafgift må stillingtager
hertil afvente et egentligt kloakprojekl
Til brug herfor må VANDKUNSTEN fremsende
nødvendige tegninger til FA DJ&CO.

4.1*1978:
sagen besvaret/kopi til Pa DJ&CO
Som aftalt på mødet den 22.5*78 vil Pa. Johs,
Jørgensen fremsende kloakprojekt med tilhørende
overslag med henblik på en fordeling af kloakud
gifterne i relation til betalingsvedtægt.

Besvaret den:
under j. nr.

.22* 6-.19.7.8..

27-2

T 2o.
Lokalplan nr. 15.
Hovedstadsrådet meddeler i påtegning af 9.5*78 »
at man i henhold til § 16 i lov om regionplanlæg
ning i Hovedstadsområdet og § 25 i lov om kommune
planlægning ikke ønsker at fremsætte bemærkninger
til den her omhandlede lokalplan.

.i s aog n

Besvaret don:

under j. nr.

ir7 c r7o
27-2/lp 15

<*-

/y

»____

Dag og år:

Blad nr.

60

6.6.1978

Formandens
initialer:

T 21.
Matr.nr. 22 A af Dalby.
Miljøministeriet har i skrivelse af 2o. april
1978 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 anerken C r—
ministeriets afgørelse.
BYRÅDET 16.5.78: Teknisk udvalg arbejder videre
med sagen, jfr. indstillingen.
Under henvisning til Byrådets vedtagelse af I6 .5 .
1978 ønskes herefter udvalgets stillingtagen til
de videre dispositioner i sagen.

ResviKwi d«fi: ^-3.6.1978 _

, .
27-2-416
under j. nr--------- ---

r 22.
Matr.nr« 19 G og 19 E af Neder Dråby.
Ejendomsmægler Ejv. Christensen fremsender påtænkt
udstykningssag vedr. ovennævnte ejendomme.

s y

Besvarui dyn:

27.6.1978
27-2-191

under j. nr.

T 23 .
Matr.nr. 17 AG af Barakkerne.

s
O?

T 24.
Skoleveje
Justitsministeriet fremsender cirkulæreskrivelse
af 1 3 . april 1978 vedr, sikring af skoleveje.
Kopi af cirkulæreskrivelsen er vedlagt nærværende
dagsorden.

T 25 .
Lokalplan nr« 13«
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender projekt
vedr. 2. etape af. Duemosevej.

fW
Bevare;

under j. ru.

:J ^ 6 a ? 7 8
27-2/LP 15
____________

T 26.
Offentlig bivej nr« 144.
E ieren af matr.nr, 1 U, Svanholm alle 9,
ansøger om tilladelse til at ændre ud
kørsel til ovennævnte vej.

Besvaret d©n:
under j. nr.

13.6.1978
60-3-144

T 27.
Offentlig bivej nr. 153»

T-31.
Sparebassin - Møllegården«
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender tilbud fra
smedem. Erik Johansen vedr, opsætning af hegn om
kring sparebassin på kr. 2 5 *175 *“ excl. moms.

<p/6

Besvare t don: ___ 14#„6. 1S7-8
under j nr.

63-3

T 32.
Matr.nr. 1 A af Svanholm Hovedgård.
I forbindelse med et forestående ejerskifte 31 .5 *
197^ af Svanholm havde man den 29.5*78 et møde på
Rådhuset med repræsentanter for de nye ejere.
Man. aftalte her, at der til brug for udvalgets og
byrådets .videre behandling af sagen skulle frem
sendes en nærmere redegørelse for de fremtidige
dispositioner af ejendommen.

Besvaret don:
under j. nr.

26.6.1978
27—2—24o

T 53.
Offentlig strand - Dalby.
ansøger om
etablering af beskyttende beplantning eller hegn
ved den offentlige strand i Dalby.

T 34*
Gerlev Grundejerforening.
Grundejerforeningen ansøger om retablering af
græsareal omkring gadekær samt sikring af arealet
mod parkering.

Besvaret d«m: 13*6*1978
.
77-4-7/29
tinder j. nr.
________

