Dag og år

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

Dagsorden til møde i miljø- og tek
nikudvalget torsdag den 24. septem
ber 1992 klokken
i mødelokale I
på rådhuset.

Medlemmer: Jens Brogaard Jensen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
Bent Olsen
F. Theill Hansen

Fra administrationen:

Bemærkninger:
Vej syn på Skibby Old afholdes klokken
lltfo.

Tidspunkt for mødets afslutning:
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1.
Meddelelser fra formanden.

2

.

Der er givet tilladelse/accept til
følgende:

. .

2 1

matr. nr. 3-ch Vellerup by, Vellerup,
- udhus - j .n r .
80-1992.

. .

2 2

matr. nr. 35-a Vellerup by, Vellerup,
- carport med udhus j.nr. 81-1992.
2.3.
matr. nr. 1-kk Skibby by, Skibby,
- udestue - j.nr.
82-1992.
2.4.
matr. nr. 35-gy Østby by, Selsø, Hyl- redskabsrum - j.nr.
84- 1992.
2.5.
matr. nr. 1-kk Skibby by, Skibby,
- udestue - j.nr.
85- 1992.

. .

2 6

matr. nr. 3-gc Skibby by, Skibby,
- antennemast j.nr. 86-1992.

2-
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3.
Efterretningssager.
3.1.
Teknisk forvaltning har den 27.
august 1992 meddelt tilladelse til
NESA A/S til nedlægning af kabel i
Hovedgaden, Elmevej og Industrivej
diverse vilkår.
J. n r . TF 05.12.00G01
3.2.
Hovedstadsregionens Naturgas I/S
fremsender med skrivelse af 31.
august 1992 budgetforslag for 1993.
Budgetforslaget er behandlet i be
styrelsen den 28. august 1992 og skal
behandles i repræsentantskabet den
30. oktober 1992.
Det meddeles desuden, at da HNG's
budgetterede nettogæld i alle år er
lavere end Energiministeriets låne
loft, forventer HNG ikke, at kommu
nerne skal indskyde yderligere kapi
tal i selskabet.
J.nr. TF 13.11.00
3.3.
Teknisk forvaltning har aftalt med
politiet, at der afholdes møde på
kommuneingeniørens kontor den 21.
september 1992, klokken 1Q00 for
drøftelse af diverse trafikproblemer
i Skibby kommune.
Accept på aftalen er afsendt til
politiet den 3. september 1992.
Efter mødet vil der blive udarbejdet
et referat.
J.nr. TF 05.00G01
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3.4.

Tilslutning til offentlig kloak i
Ferslev og Østby.
På mødet den 25. juni 1992 oplyste
forvaltningen, at 3 ejendomme endnu
ikke var tilsluttet den "nye" detail
kloak.
De 3 ejendomme er i dag tilsluttet.
J.nr. TF 06.01.15G01
3.5.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks
sund fremsender den 15. sept. 1992
kopi af skrivelse til ejerne af
hvori meddeles, at re
sultaterne af mejeriets kvalitetsunsøgelser af mælken fra besætningen i
de seneste måneder har været util
fredsstillende .
Ejerne er meddelt en frist på 3 måne
der til nedbringelse af celletallet.
Levnedsmiddelkontrollen følger sagen
op.
J.nr. TF 09.12.01K03
3.6.
Trafikministeren er i brev af 17.
september 1992 blevet bedt om et møde
om anlæg af cykelstier langs Hoved
landevej 142 (Skibbyvejen).
J.nr. TF 05.04.00G01

24. sept. 1992

Formandens
initialer

Blad nr.

241

Dag og år

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

3.7.
Landinspektørerne
har den 6. juli 1992 fremsendt
en sag vedrørende matr. nr. 2 k og
10 ^ Venslev by, Ferslev, hvor der
anmodes om godkendelse af matrikulære
ændringer indenfor lokalplanområde 59
i Venslev.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet og godkendt sagen den
27. august 1992.
J.nr. TF 28.3.8.40
3.8.
Landinspektørerne
har den 27. august 1992 frem
sendt en sag vedrørende matr. nr.e
7 hi 12 e og 3 gs Skibby by, Skibby
angående arealoverførsel m.m. ved
Nordmandshusene.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet og godkendt sagen den
27. august 1992.
J.nr. TF 28.3.1.41
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3.9.
Indsigelser og bemærkninger til
debatoplæg ERHVERV OG TURISME.
Regionplan 93
J.nr. TF 01.01.02G01
Frederiksborg Amt fremsender et notat
med alle indkomne kommentarer til de
batoplægget samt Teknisk forvaltnings
vurderinger og indstilling til hvor
dan hver af de 23 hovedspørgsmål kan
indgå i den videre planlægning.
Vedrørende spørgsmål 23."Placering af
vindmøller" indstilles det, at de i
Regionplan 89 foreslåede placeringer
af vindmølleparker opgives, og at der
udelukkende administreres efter regi
onplantillægget "Værdifulde landska
ber" . Kommunens ønsker vedrørende
Hammer Bakke er i overensstemmelse
med Amtets intensioner.
Koordineringen af planlægningen i he
le Hornsherred vil blive taget op på
fællesmøder med andre regionplanmyn
digheder.
3.10.
Fredning af Selsø Sø med omgivelser
J.nr. TF 01.05.00
Fredningsnævnet har rejst frednings
sag for Selsø Sø med omgivelser og
indkalder til offentlig møde onsdag
den 21. oktober 1992 kl 9.00 til
11.00 på Skuldelev Kro med efterføl
gende besigtigelse.
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3.11.
Handlingsplan for fredninger
J.nr. TF 01.05.00
Skov- og Naturstyrelsen har udsendt
en handlingsplan, der indeholder de
prioriterede lister for hver amtskom
mune over lokaliteter, der i de kom
mende år ønskes beskyttet gennem
fredning eller på anden måde.
Bortset fra Selsø Sø-fredningen er
der ingen fredningsplaner for Skibby
kommune.
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4.
Hvllingeriis vandværk, godkendelse af
takstblad,
J . n r . TF 13.02.02055
Afgøres af udvalget.
Andelsselskabet Hyllingeriis vandværk
anmoder om godkendelse af ændrede
takster vedrørende de løbende afgif
ter til vandværket således:
Sommerhus
500 kr.
Helårshus
500 "
Landbrug,
forbrug indtil 160 m3
500 "
Landbrug,
forbrug over 160 m3 efter måler,
dagspris.
Priserne er incl. 25 % moms.
Tilslutningsafgifter og særgebyrer
uændrede.

Forvaltningens indstilling.
De foreslåede ændringer godkendes som
ansøgt.
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5.
Ansøgning om tilbagebetaling af kloakbidrag
J.nr. TF 06.01.00029
Afgøres af økonomiudvalget
Ejeren af ejendommen
søger i skrivelse af 10. okto
ber 1991 og 26. august 1992 om tilba
gebetaling af den del af kloakbidra
get, der er opkrævet ud over et bo
ligbidrag med virkning fra 1. novem
ber 1988, hvor han overtog ejendom
men.
Ejendommen har indtil ansøgningstids
punktet haft status som erhvervsejen
dom.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.
Det indstilles, at der tilbagebetales
den del af kloakbidraget, der er på
lignet for erhvervsdelen i perioden
fra 1. oktober 1991 til og med 1992,
ialt 2728,50 kr, idet ejendommen frem
til ansøgningstidspunktet har haft
status som erhverv med tilhørende
rettigheder og forpligtigelser.
Fremover pålignes bidrag svarende til
ejendommens status: bolig.
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Krav til opbevaring af husdyrgødning,
lovgrundlag m.m.
J.nr. TF 09.17.03
Afgøres af udvalget
Forvaltningen har udarbejdet redegø
relse vedrørende det skiftende lov
grundlag for gødningsopbevaring, her
under krav til opbevaringskapacitet
og tidsfrister for etablering af til
strækkelig kapacitet.
Indstillingsbilag vedlægges.
Forvaltningens indstilling.
Orienteringen tages til efterretning.
Dispensationsansøgninger afventer ny
bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.
Der udsendes ikke rykkerskrivelser
til de berørte landbrug.
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7.
Afløbsforhold i Manderup.
J.nr. TF 06.01.09G01
Afgøres af udvalget.
Foranlediget af gentagne klager over
vandkvaliteten i "Sværten" foreslår
forvaltningen, at der som optakt til
evt. ændring af afløbsforholdene i
området iværksættes en undersøgelse
af vandafledningsforholdene, herunder
spildevandsafledningen, i "Sværtens"
opland.
Undersøgelsen skal danne grundlag for
beslutninger i medfør af Miljøbeskyt
telseslovens § 30, stk. 4 om evt. æn
dring af ejendommenes afledningsfor
hold enten ved etablering af nedsiv
ning eller kloakering.
Forvaltningens indstilling.
Undersøgelsen iværksættes i et opland
så stort, at det med sikkerhed kan
udelukkes, at yderligere ejendomme
afleder spildevand til "Sværten".
Forvaltningen bemyndiges til at an
tage konsulentbistand til undersøgel
sen.
Udgifterne hertil afholdes af spildevandsforsyningens konto for forunder
søgelser, planlægning, m.v.
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Betalingsvedtægt for kloakforsyningen
J. n r . TF 06.01.00P24
Afgøres af udvalget
Byrådet har på møde den 19. august
1992 bemyndiget miljø- og teknikud
valget til at afgøre sagen, dog på
betingelse af, at udvalget er enigt
og fuldtalligt.
Forvaltningen har udarbejdet oplæg
til ny betalingsvedtægt i henhold til
miljøministeriets lovbekendtgørelse
nr. 644 af 21. juli 1992 om beta
lingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Oplægget vil foreligge på mødet.
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9.
Ændring af affaldsbehandling/-håndtering og affaldsregulativ.
J.nr. TF 07.01.05
Afgøres af udvalget.
Det foreslås, at der foretages en
kritisk revision af kommunens af
faldsbehandling og affaldshåndte
ring med tilhørende regulativer.
Revisionen skal ses som en opfølgning
af den faktiske udvikling på området
siden regulativerne sidst blev revi
deret .
Ved revisionen skal også tages hensyn
til de planer bl. a. Vega har for
iværksættelse af indsamling og be
handling af bioaffald samt PEH embal
lage til genbrug.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.
At regulativerne for dagrenovation,
erhvervsaffald og olie og kemikalie
affald ændres som foreslået i ind
stillingsbilaget.
At indsamlingsordningerne vedr. stor
skrald og grenaffald samt container
pladsens åbningstider fastlægges som
foreslået i indstillingsbilaget.
At der etableres en plads for grenog haveaffald i forbindelse med con
tainerpladsen.
At det undersøges, om der er økomomi
i at komprimere brændbart affald in
den tilkørsel til forbrændingsanlæg
samt at der informeres om ændringer
ne i forbindelse med udsendelse af
ejendomsskattebilletten.
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10.

Teknisk forvaltnings værksted.
Hanghøjqård.
J.nr. TF 81.00
Afgøres af udvalget.
Der fremlægges forslag til sammenlæg
ning af jobværksted og teknisk for
valtnings værksted på Hanghøjgård
udarbejdet af projektleder
og vej formand
Forslaget er behandlet af beskæfti
gelsesudvalget den 18. august 1992.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler for
slaget og oversender dette til viderebehandling i S.U. og miljø- og tek
nikudvalget.
D.A.
tager sær
standpunkt, idet han finder, at repa
rationsdelen bør udbydes i licitati
on .
En indstilling fra samarbejdsudvalget
vil foreligge til mødet.
Teknisk forvaltnings indstilling.
Forslaget godkendes på vilkår:
at den fastansatte mekaniker ansættes
i teknisk forvaltnings regi,
at værkstedets åbningstider mindst
følger arbejdstiden for markperso
nalet,
at mekanikeren indgår i vinterbered
skabet og i den henseende suverent
refererer til vej formanden eller
dennes stedfortræder.

f
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11.

Salg af Skuldelev havn.
J.nr. TF 08.03.00G01
Afgøres af byrådet.
Teknisk forvaltning fremlægger for
slag til vilkår for overdragelse af
havnen til en selvejende institution.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Forslaget sendes til bådelauget til
kommentering inden det forelægges by
rådet.
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Klassificering af kommunevejnettet
med henblik på en vedligeholdelses
strategi .
J . n r . TF 05.00P15
Afgøres af udvalget.
Teknisk forvaltning fremlagde på
sidste møde den 27. august 1992 et
forslag til klassificering af kommu
nevejene med henblik på en vedlige
holdelsesstrategi, der for hver vej
klasse fastlægger en livscyklus.
Udvalget vedtog, at sagen genoptages
på næste møde.
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13.
Principper for vejvisning på Skibby
kommunes veje.
J.nr. TF 05.13.01
Afgøres af udvalget.
Teknisk forvaltning fremlægger for
slag til ændring af vejvisningen på
kommunens veje.
Forslaget indebærer, at der for frem
tiden satses på en vejvisning, der i
højere grad end nu henvender sig til
kommunens gæster ved at vise vej til
de mål, som disse har brug for.
Endvidere vejvises ad det primære
vejnet fremfor nu, hvor der vises ad
nærmeste vej jfr. forslaget til klas
sificering af vejen af hensyn til
vedligeholdelsen.
Et kort er ophængt i mødelokalet.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Forslaget lægges til grund for den
fremtidige vejvisning.
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14.
Vejforlægning af Skibby Qld
J.nr. TF 05.02.02K08
Afgøres af udvalget.
Ejeren af
matr. nr.
25 2 nu fl. Skibby by, Skibby anmode
de den 3. august 1992 om afholdelse
af et vej syn.
Udvalget behandlede ansøgningen på
sidste møde den 27. august 1992 og
vedtog, at der afholdes vejsyn den
24. september 1992, klokken li00.
Der blev indrykket annonce i Lokal
avisen den 8. september 1992 og
udsendt skrivelse til lodsejerne den
3. september 1992.

1992
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15.
Taxibevillinq nr. 16-6.
J.nr. TF 22.11G01
Afgøres af byrådet.
Indehaveren af ovennævnte bevilling
meddeler i skrivelse af 17. august
1992, at han ophører med at køre
taxikørsel pr. 1. september 1992, og
bevillingen er således blevet ledig.
Bevillingen har været opslået til
genbesættelse i Lokalavisen den 1.
september 1992 med frist for ind
sendelse af ansøgning den 15. septem
ber 1992.
"
Der er kun fremsendt en ansøgning om
bevillingen fra indehaveren af bevil
ling nr. 16-7 samt specielbevilling.

Forvaltningens indstilling.
Det anbefales, at bevillingen tilde
les ansøgeren.
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16.
Indretning af beboelse i eksisterende
ladebygning
J.nr. TF 68-1992
Afgøres af udvalget
Miljø- og teknikudvalget vedtog på
mødet d. 27. august 1992, at teknisk
forvaltning til næste møde skulle re
degøre for byggeri på ejendommen
matr. nr. 30-b m.fl.
Bonderup by, Skibby.
Redegørelse vedlægges.

Forvaltningens indstilling
Forvaltningens redegørelse tages til
efterretning.
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17.
Anke over udvalgets afgørelse vedrø
rende etablering af autoværksted på
ejendommen
J.nr. TF 01.02.05G02
Afgøres af udvalget
Planstyrelsen anmoder i brev af 10.
september 1992 om en supplerende ud
talelse i ovennævnte sag.
Styrelsen ønsker belyst de forskelle,
der er i de planlægningsmæssige for
hold for ejendommene
og
siden udvalget har givet
tilladelse til autoværksted på den
ene ejendom og afslag på den anden.
Der stilles i brevet 3 spørgsmål,
hvoraf de 2 første kan besvares rent
administrativt ud fra sagens akter.
Til det 3. spørgsmål anmodes udvalget
om at uddybe den planlægningsmæssige
begrundelse for afslag til etablering
af autoværksted på
Forvaltningens indstilling
Udvalget anmodes om at uddybe den
planlægningsmæssige begrundelse for
afslag til etablering af autoværksted
på Nordvejen 14.
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18.
Bvfornyelsessag
J.nr. TF 01.11.00.G01
Afgøres af byrådet.
Ejeren af ejendommen
har anmodet om fornyet behandling af
den tidligere ansøgning om byfornyel
sesmidler til boligforbedring.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Forvaltningens indstilling;
Sagen sendes til Byrådet med anbefa
ling af, at kommunen ikke går ind med
byfornyelsesmidler i forbindelse med
boligforbedring af ejendommen
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19.
Kommunens opfølgning af overtrædelse
af deklarationer
J.nr. TF 01.02.00P24
Afgøres af udvalget
På landliggerudvalgsmødet den 26.
juni 1992 blev det tilkendegivet, at
Miljø- og teknikudvalget ville drøfte
administrationen af servitutter i
fremtiden.
Den type deklarationer, der har været
drøftet i landliggerudvalget, er de
store udstykningsdeklarationer, som
nærmest har karakter af supplerende
lokalplaner for områder, hvor byplan
vedtægterne ikke har udgjort et fyl
destgørende administrationsgrundlag.
Deklarationerne indeholder både be
stemmelser, som kunne være optaget i
en lokalplan (tilstandsservitutter),
og bestemmelser af anden art (ofte
økonomisk).
Hvis kommunen er påtaleberettiget,
kan bestemmelser, som kan optages i
en lokalplan håndhæves ved hjælp
af Planloven (påbud, politianmeldel
se, domfældelse, fortløbende dagbø
der) , mens de øvrige bestemmelser kun
kan håndhæves ved civilt søgsmål.
Det betyder i praksis, at kommunen
kun håndhæver sidstnævnte bestemmel
ser, hvis vitale interesser for kom
munen står på spil.
De lokalplanlignende bestemmelser
håndhæves i henhold til Planloven,
medmindre en særlovgivning på området
er bedre egnet f.eks. Hegnsloven,
vejlovene mv.
Vedrørende spørgsmålet om kommunens
handlepligt i privatretslige servi
tutter, har planstyrelsen tidligere
oplyst, at kommunen som påtaleberet
tiget har en ret til at handle, men
ikke en pligt. Hvis kommunen håndhæ
ver servitutter i henhold til Planlo
ven eller anden lovgivning har den
handlepligt fremover i lignende sa
ger.
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fortsættes
fortsat

Forvaltningens indstilling
Udvalget anmodes om at tage stilling
til, om der skal ske ændring i den
hidtidige praksis.
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Dispensation til hønsehold på________
____ Hiortehaven
J. n r . TF 01.02.05G02
Afgøres af udvalget
Ejer ansøger om tilladelse til eta
blering af hønsehold på 6 høns og 1
hane.
I henhold til deklaration af 30.
marts 1976 er husdyrhold, bortset fra
en enkelt hund eller kat samt almin
delige stuedyr, forbudt.
Afgørelsen i den konkrete sag bør væ
re i overensstemmelse med udvalgets
generelle holdning til husdyrhold i
området.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling
Udvalget anmodes om at tage stilling
til den fremtidige behandling af an
søgninger om hønsehold i Hjortehaven,
samt træffe afgørelse i den konkrete
sag.
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Godkendelse af reviderede vedtægter
for Grundejerforeningen Hiortehaven
J. n r . TF 00.01A08
Afgøres af byrådet
Grundejerforeningen har fremsendt re
viderede vedtægter til byrådets god
kendelse. Formålet med ændringerne er
ifølge grundejerforeningen at beskyt
te mod samtidige og store udvidelser
af antenneanlægget.
"Beskyttelsen" består i, at den hid
tidige gratis tilslutning for ejen
domme i området er bortfaldet, og at
nye tilslutninger skal betale en af
bestyrelsen fastsat tilslutningsaf
gift.
På mødet mellem alle berørte parter
den 15. november 1988 i byrådssalen
blev det godkendt, at grundejerfor
eningen ville kunne opkræve et rime
ligt tilslutningsbidrag for nye til
slutninger i området syd for parcel
lerne langs Sikavej.
For at beskytte fremtidige beboere,
vil det nok være hensigtsmæssigt, at
kræve indført en bestemmelse om, at
kommunen skal godkende tilslutnings
bidragets størrelse.
Desuden er vedtægtens opgørelse af
lokalplanområder, hvori vedtægten er
gældende, ikke ført a'jour.

Forvaltningens indstilling
Det anbefales at godkende vedtægten
på betingelse af, at der i § 10 ind
føjes :
"Tilslutningsbidragets størrelse skal
godkendes af Skibby byråd".
Desuden skal lokalplanopgørelsen i
§ 1 a'jourføres.

24. sept. 1992
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TILLÆGSDAGSORDEN TIL
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET.

Dagsorden til møde i miljø- og tek
nikudvalget den 24. september 1992,
klokken 815 i mødelokale 1.
Medlemmer: Jens Brogaard Jensen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
Bent Olsen
F. Theill Hansen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

/<2
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Spildevandsplan 1992-1996.
J. n r . TF 09.00P15
Afgøres af byrådet.
Byrådet besluttede på mødet den 17.
juni 1992 at godkende det fremlagte
forslag til spildevandsplan med føl
gende ændringer for Roskilde Fjord
oplandet:
I stedet for den centrale rensning på
Hyllingeriis renseanlæg vælges den
decentrale løsning, som fremgår af
det fremlagte skitseforslag af sep
tember 1990, alternativ B, vedrørende
spildevandsplanlægning for Roskilde
Fjord oplandet. Dette indebærer, at
Skibby og Hyllingeriis renseanlæg ud
bygges med kvælstoffjernelse og fos
forfældning.
Fra Skibby renseanlæg etableres om
nødvendigt en ny udløbsledning uden
om Møllekrogen ud i Roskilde Fjord
til et område, der er udlagt til
formålet.
Endvidere udsættes etableringen af
den afskærende ledning SønderbyØstby-Hyllingeriis, indtil mulig
hederne for at rense spildevandet
lokalt i Sønderby og Østby er nær
mere undersøgt.
Det blev ligeledes besluttet at op
tage spildevandsplanen til revision i
1995.
Ovennævnte ændringer incl. revideret
investeringsplan er nu indarbejdet i
spildevandsplanen af september 1992,
som forelægges til godkendelse.

Forvaltningens indstilling.
Spildevandsplanen af september 1992
anbefales til godkendelse.
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