JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk
udvalg mandag den 4 . febr. 1974 kl. 1 5 .oo på
Jægerspris Rådhus i udvalgslokale II med følgende
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:

1. Budget.
Kvartalsvis gennemgang af budget.
Bogholderen er tilsagt til kl. 14.oo.
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Landinspektør Knud Harmsen fremsender udstyknings
sag vedr. ovennævnte ejendom f.s.v. angår 4 parcel
ler, som agtes udstykket til sommerhusbeboelse.
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27-2-279

3. Matr.nr.
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gi af Neder Draaby.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
ansøger om tilladelse til at afhænde ovennævnte
ejendom med en fremtidig anvendelse som øldepot.
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7. Matr.nr.

6

u af Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte grund,
an
søger om tilladelse til at anvende ejendommen til
helårsbeboelse.
Ejendommen er i henhold til bygningsvedtægt ‘belig
gende i et til sommerhusbeboelse udlagt område.

28.2.1974
27-2-321

8.

Byudviklingsudvalget«
Ved udvalgets møde den l 6 .1 .d.å. blev følgende under
Jægerspris kommune hørende sager behandlet:
matr.nr. 68 af Kyndby: Godkendt
matr.nr. Ib " Gerlev: Godkendt
matr.nr. 4oa-4ob af ^erlev: Godkendt
matr-.-nr. 11 f af Dalby: Afslået

9 . Matr.nr. 7 bc af Peder Draaby.(Kommunens stiareal).
Ejeren af matr.nr. 7 ak (naboejd. til ovennævnte
areal)
Dalby Maskinforretning, forespørger om muligheden for at købe, leje
eller på anden måde disponere over skråningsareal
henhørende under kommunens stiareal.

13.2.1974

28-13-lo
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lo. Matr.nr. 13 di af Kyndby o# matr.nr. 2o av af
Dalby.
Sammenlægningssag vedr* de
tilhørende ejendomme til en samlet fast ejendom
med bibeholdelse af de oprindelige matr.nr.e.
,

5.3.1974
28-17-4
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Matr.nr.

8

G af Kyndby. (Landzone).

ansøger
om tilladelse til på ovennævnte ejendom Kyndbyvej
48 (gi købmandsforretning) at indrette grill-bar.

28*2.1974

27-2-32o

/ J »_______________________________
12. Matr.nr. 9 b m.fl* af Bakkegårde. (Landzone).
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Ejeren af ovennævnte ejendom,
ansøger under henvisning til brandskade
på ovennævnte ejendom om tilladelse til opførelse
af et enfamiliehus med stald til brug som stutteri
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5.3.1974

27-2-64

13. Landevej 341«
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Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 15.
januar 1974 som svar på ansøgning fra
vedr. opstilling af trafikspejl ved Mølle
vejs udmunding i landevej, at man ikke har kunnet
imødekomme det ansøgte.
,
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5.3.1974
So-4-2/18
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14. Hovedlandevejen 142.
Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af 16.
januar 1974 » at vejdirektoratet i skrivelse af 6.
dec. 1973 har meddelt, at der stilles 5o.ooo kr. til
rådighed x) for befæstelse af rabatten langs hoved
landevej nr. 142 fra st. 8.42o til Søndervangen i
st. 8 .600.
x) i indeværende regnskabsår.
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5„3.1974
6o-4-2/lo

15. Rutenummerering af veje.
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I medfør af bekendtgørelse om vejafmærkning m.v.
kan ministeren for offentlige arbejder træffe be
stemmelser om opsætning af numre på veje, der ind
går i det internationale hovedvejssystem, hovedveje
og landeveje, ^nder henvisning hertil fremsender
vejdirektoratet forslag til rutenummerering a.f veje, ^Cc^c
og udbeder sig kommunalbestyrelsens udtalelse i for
bindelse med forslaget.

6.3.1974
6o-4~2/22

/6 .
l 6 . Istandsættelse af private veje i ^erlev Enghave.
For ^erlev grundejerforening ansøger landinspektør
Søliner Pedersen om et yderligere kommunalt tilskud
på ca. 5 .75 o.“ mider henvisning til stedfundne pris
stigninger.
.

7.3.1974
19-1-29
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21. Ellemosegrøften.
Ejeren af matr.nr. 5 ie af Over Draaby,
har i skrivelse af 1 6 .1 . 1 9 7 4 klaget over
afløbsforholdene omkring ovennævnte grøft, idet han
samtidig meddeler, at han grundet gener af stank
m.v. vil træffe foranstaltninger til at stoppe af
løbet.
Teknisk forvaltning har i skrivelse af 21.1.1974
gjort opmærksom på det direkte lovstridige heri.
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vejbelysning «■ Oerlev.

I ansøgning af

22 .1 1. 19 7 3 har

ansøgt om udbygning af vejbelysning
fra Vestergårdsvej til skellet mellem matr.nr, 7 c
og 7 e af ^erlev.
Da den pågældende vej er hovedlandevej blev sagen
fremsendt til amtet, som nu i skrivelse af S.l.d.å,
meddeler, at man af sikkerhedsmæssige grunde må være
betænkelig ved den ønskede forlængelse, og at man
iøvrigt er bekendt med, at vejdirektoratet ikke
tillader etablering af fortovsbelysning på vej
strækninger, hvor fortove ikke er anlagt.
13.2.1974
65-1

23. Vejbelysning.
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NESA fremsender orienteringsskrivelse vedr. vejbelysningsef tersyn .
yt:g.
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24. Fritagelse for dag- og natrenovation.
Ejeren af Strandvejen

76 ,

Kulhuse,
ansøger om fri
tagelse for Dag- og natrenovation, idet ansøgeren
fremhæver, at huset på grunden er fuldkomment
ubeboeligt.

8.2.1974
72-5

25. Natrenovation - 3. distrikt.
I forbindelse med ovennævnte entreprise fremsender
entreprenør Ole Andersentilbud på at udføre nat
renovation for en pris af
3,oo kr. pr. tømning
gældende fra 1 .4 .1974 .
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12.2.1974(tilPA)
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26. Dag- og natrenovation.
Fastsættelse af priser for dag- og natrenovation
på grundlag af januar-pristallet.
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27. Forbrændingsanstalten.
T"
Arbejdstilsynet fremsender foranlediget af henven
delse hertil retningslinier for forbrænding af
renovation fra Jægersprislejren til beskyttelse
for ovnpasseren mod evt. patroneksplosioner,
yT^^O^'e ^
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32. Autorisationer.
Til orientering for udvalget kan meddeles, at der
er udstedt autorisation til
Blikkenslager Arvid Andersen, Skibby (vand)
Kloakmester K. J. Haugaard, Solrød
(kloak)
C. J. Moberg Nielsen, Kbhn. NV.
(vand)
Erik Hansen, Roskilde
(vand)
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Svend Aage Mortensen
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matr. nr. 5 ep, af Landerslev.
Miljøministeriet meddeler i skrivelse af Jl.
januar 1974 > at man ikke har fundet anled
ning til at ændre den af byudviklingsudval
get trufne afgørelse, hvorefter der på. oven
nævnte grund ikke kan tillades opført helårs
hus.
7 ^ .

i sagen

7.3.1974
28-11-12
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54.

Garden Design.

Duedahl

Ovennævnte firma ved landskabsarkitekt Torben/
Andersen - Sorø tilbyder sin assistance i for
bindelse med udformning af grønne områder,
sportspladser m.v.

8.2.1974
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36

Black-Spot.

~-

Under henvisning til Justitsministeriets cir
kulære af 27. oktober 1972 forespørger Fre
deriksborg amtsråd om det i nævnte cirkulære
omtalte samarbejde vedr. registrering af
færdselsuheld kan gennemføres, som refereret
i notat fra mødet i amtet den 24 . januar 1974 -
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7 .3.19 74
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67-1

56..

Vandindvinding

4640

Under henvisning til § 16 stk. 2 i lov nr.
I 69 af 18. april 1969 om vandforsyning medde
ler LVK, at Danregn v/Georg Skytte , Hyllede,
Faxe, for gårdejer Viggo Petersen, "Ordrupdal"
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Krogstrup, 4o5o Skibby, har ansøgt om tilla
delse til indvinding af 16. 000 m 3 vand årlig
til markvanding vedrørende matr.nr. 5"b» Krog
strup by og sogn.

1 sagen

14 ,2.19 74
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37« Matr. nr. 4 c og 4 f af Lyngerup.
Ejeren af ovennævnte grund, købmand Jens Han
sen - Lyngerup, ansøger om tilladelse til på
grunden at opstille en combineret kiosk. Grun
den er beliggende i landzone.

5.3.1974
'

27-2-323

38. VANDINDVINDING.
Hr. Johannes Nielsen - Mejerigården - Lyngerup,
ansøger om forlængelse af vandindvindingsret.

18.2.1974

72-8

