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JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i TEKNISK
UDVALG tirsdag den 3* sept. 1974 kl, 13.3o på Jægerspris
Rådhus i udvalgslpkale II med følgende
D A G S O R D E N

:

1, Kloakering af matr.nr, 1 hr m,fl, af Jægerspris
Hovedgård.
I ovennævnte sag afholdtes den 12. juni 1974 LKV-møde
hvor der ikke kunne opnås forlig med Stiftelsen og
Jægerspris kommune med hensyn til partsfordeling i
forbindelse med en regulering af Baldersmosegrøften.
Således foranlediget ønskes der fra LKV fremsendt et
af begge parter tiltrådt forlig, hvorefter sagen vil
blive optaget til kendelse.
Under henvisning til byrådets behandling af sagen den
20 .8.1974 skal udvalget herefter optage forhandling
med Stiftelsen.
Hr. Brændegaard er tilsagt til kl. 13.3o.

besvaret den:
| under j. nr.

l o e9.1974

63-3/opl.1F

C<£/

J L __
2. Natrenovation - Hovnæs Plantage.
Kong Frederik den Syvendes stiftelse ved økonomiin
spektør Brændegaard har ønsket en forhandling herom.
Hr. Brændegaard er tilsagt til kl. 14.oo.
^

i besvaret oen:
i under j. nr.

Vejlauget har i skrivelse af 13.8.1974 rettet fore
spørgsel af erstatningsmæssig karakter i forbindelse
med færdsel på vejlaugets vej- og stiarealer.
Man har i den forbindelse ønsket en forhandling med
udvalget.
Vejlaugets repræsentant er tilsagt til kl. 15.oo.

£.

i sagen
bo svar p £_
U! loer j. i

A fi D*FOLO •f*lCf « <SHAVf

$

23*9.1974
72-5

3. Kignæs Bakkens Ve.ilaug.

N r. 587

. 7

12.9.1974
JL9-1-45
10-2-3

4« Matr.nr. 7 a af Neder Draaby. (Bakkegården).
Under henvisning til byrådets behandling af spørgs
målet omkring ekspropriation af arealer til forde
lingsvej er sagen fremsendt til fornyet udvalgsbe
handling.
^

Bosvitic. i. ...2o* 1.9*1974. ;
•
uncisr i. nr.

27-2-231 ..... !

5. By- og 1andzoneloven,
Kammeradvokaten fremsender eksemplar af indlæg, som
er afgivet til Taksationskommissionen for Frederiks
borg amt vedr. erstatningssager i medfør af zone
lovens § 12.

i sagen
env.,e.' j. li..

12.9.1974
27-8-4

6. Regionplan 1973 for Hovedstadsområdet.
Frederiksborg amt fremsender notat vedr. påtænkt
besvarelse af amtets stillingtagen til regionplanen.
Kopi heraf vedlagt dagsorden.

i sagen

ig.9.1974

Besvaret d e n :__________ ____
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7. Byplanvedtægt på matr.nr. lo g m.fl., Krogstrup,

Formandens
initialer:

7.
7

Landinspektør Percival Nielsen har i skrivelse af
13. aug. 1974 til Miljøministeriet anmodet om en be
krajftelse på, at ovennævnte areal har byzonestatus
under henvisning til byplanvedtægt tinglyst 23 .1 1 .45 .

v;

Således foranlediget anmoder Miljøministeriet om en
udtalelse over sagen.
y
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: besvaret den:

23-9-1974

| unoer j. nr.

27-1
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8. Byplanvedtægt nr. lo.
Arkitekt Sv. Allan Jensen fremsender ændret og ende
ligt forslag til byplanvedtægt. Forslaget indeholder
mindre redaktionelle ændringer i forhold til det tid
ligere af byrådet vedtagne.
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Besvaret d e n : 2 . l o *1974
under j.. nr,
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9 . Matr.nr. 68 af Kyndby.
Landinspektørfirmaet Thinghus, Larsen og Krog frem
sender sag vedr. matrikulering af et inddæmmet areal
ved Kyndbyværket.
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N r. 587 */$ 0»rotO-f*EC-£*

10-2-3

Dag og år:

3*9*1974.
15. Neder Draaby vandværk/Jægerspris vandværk.
Generel drøftelse omkring spørgsmålet om en forbin
delsesledning de to vandværker imellem. Der ønskes
udvalgets stillingtagen om hvorvidt der skal optages
forhandling med Jægerspris vandværk herom.

i sagen
Besvaret den:

10,9.1974

under j. nr.

73-4-1

14. Offentlig bive.j nr. lo2.
Som vedtaget på. sidste møde i udvalget genoptages
spørgsmålet omkring de etablerede udkørselsforhold
hos

os var t u

12.9.1974

c. k

uoder j. nr.

6o-3-lo2

15. Turistkørsel.
■~C-S

Fra fa. Jægerspris Rute- og Turistbiler ved Hans
Andersen og søn, Jægerspris, har Landsnævnet for
omnibus- og fragtmandskørsel modtaget andragende om
tilladelse til at udføre turistkørsel med motorkøre
tøj over hele Danmark.
I den anledning anmoder nævnet om en udtalelse.
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p Bv;svaret Gon:
1

under i. nr.

N r. 587 \-SOWXO. HK*« iSHAVN

I? .

12,9.1974
67-3

10-2-3

16. Levering af ve,jsalt.
Følgende firmaer har afgivet tilbud på leverancen
heraf for vinteren 1974/ 75 .
A/S Christiansholms fabrikker
A /s Korn- og foderstofkompagniet
A/S Brøste

1.10.1974

U'.'Riør j. nr.

17. Stoppestedsstandere og Læskærme.
Kommuneforeningen i ■'■‘rederiksborg amt fremsender
referat af forhandling med Hovedstadsområdets tra
fikselskab.
Kopi af referat er vedlagt nærværende dagsorden.

• i sagen
19..9.1974
Desvaret den:
67-3
under j. nr.

\

Lossepladsen, ^-ulhuse.
Ejeren af
klager over utilstrækkelig ind
hegning af lossepladsen.
r ■

i

.

] under j. nr.

,19.9.1974
72-5-1

Dag og år:

Blad nr.
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19. Grunde jerforeningen STRANDKÆRGÅRD.
Grundejerforeningen ansøger i skrivelse af 26.7.197/om at området mellem her nævnte grundejerforening
og grundejerforeningen STRANLGÅRDEN bliver afspær
ret for motordrevet færdsel, dog kan der evt. op
sættes bomme.

Besvaret den:

11.9.1974

under j. nr.

19-1-18

/L<2/ '
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2o. Grundejerforeningen SKÅNINGEGÅRDE.
Nævnte grundejerforening ansøger om økonomisk bi
stand til asfaltering af AGERVANGEN.
Sagen har været forelagt ØK-udvalget, som dog har
anmodet Teknisk udvalg om fornyet behandling af
sagen.

Besvaret den: 2 » lo *1974.

under j. nr.

19 1-26
____ ,
-

21. Grundejerforeningen THYRASMINDE.
_____ E _

Nævnte grundejerforening ansøger om at få optaget
det under foreningen henhørende vejareal som offent
lig vej og anmoder samtidig om at høre om betingel
serne herfor.

se mødet i T E K N IS K UDVALG:

5.11.1974
*

N r. 587

A fi D«F<XO •HEC€» * \K K \U
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JÆGERSPRIS KOMMUNE.

TILLÆGSDAGSORDEN

TEKNISK UDVALG

3.9,1974

26. El-rådet
Fra. NESA har El-rådet modtaget anmodning
om, at der gives selskabet tilladelse til
ved ekspropriation at erhverve ret til a/b
fremføre en 4oo kV højspændingsledning
over ejendommene
matr.nr.2oa af Lyngerup(
)
- 12a - Dalby (
)
- 15 - Kyndby (
.)

CLcbs
s
/a^e.

I henhold til §lo i lovbekendtgørelse
nr.356 af 3o.juli 1949 om elektriske stærk
strømsanlæg opfordrer man herved kommunen
inden 3 uger (I7.sept,) at fremsætte de
bemærkninger, som sagen måtte give anled
ning til.

27« matr.nr. 1—

af Jægerspris HVG.

Predningsplanudvalget har i skrivelse af
28.aug.1974 meddelt godkendelse af ændret
placering af feltskydebane.
Ovenstående tilla.delse kan inden 4 uger
(29oSept.) indbringes for Miljøministeriet
af

1.
andrageren
2.
ejendommens ejer og bruger
3. Frederiksborg amtsråd
4•Jægers pr i s kommune
5 .Danmarks Naturfredningsforening

&y\ i sagen ---- ------i B< svaret dan:

under j. nr.
28.matr.nr.12—

2 .1 0 .1 9 7 4
.27-2-299
og 12—

a.f Barakkerne.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
ansøger om, at oven
stående ejendom i forbindelse med påtænkt
salg af samme må anvendes til helårsbeboel
se.
Matr.nr,12—
er i henhold til Byudviklings
plan beliggende i landzone, medens matr.
n r .12af i henhold til bygningsvedtægt er
beliggende i et til sommerhusbeboelse ud
lagt område.

Besvaret clou:

19.9.1974

under j. nr.

27-2-335
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