M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

Dagsorden til møde i miljø- og tek
nikudvalget torsdag den 27. august
1992 klokken 815 i mødelokale I på
rådhuset.

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

Fra administrationen:

Bemærkninger:
vil komme til møde
klokken 815. Se pkt. 16.
Repræsentanter for busselskaberne er
indbudt til møde klokken 10°°.
Se pkt. 10.

Tidspunkt for mødets afslutning:
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Meddelelser fra formanden.
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Der givet tilladelse/accept til
følgende:
2.1.

matr. nr. 3-c Skibby by, Skibby,
- indretning af lejlighed
i tagetage - j.nr. 60-1992.
2.2 .

matr. nr. 11-r Vejleby by, Ferslev,
- tilbygning til som
merhus - j.nr. 61-1992.
2.3.
matr. nr. 2-dg Vellerup by, Vellerup,
- tilbygning til som
merhus - j.nr. 62-1992.
2.4.
matr. nr. 35-ih østby by, Selsø,
- udestue - j.nr.
63-1992
2.5.
matr. nr. 3-bs Vellerup by, Vellerup,
- carport - j.nr.
64-1992.
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2.6.
matr. nr. 14-k Vejleby by, Ferslev,
- udestue - j .nr.
65-1992.
2.7.
matr. nr. 6-h Sønderby by, Selsø,
- tilbygning til sommer
hus - j.nr. 67-1992.
2.8.

matr. nr. 30-b m.fl. Bonderup by,
Skibby,
- indretning
af beboelse i eksisterende ladebyg
ning samt nedlæggelse af eksisterende
beboelse - j.nr. 68-1992.
2.9.
matr. nr. 3-k Skibby by, Skibby,
- indretning af 2 lej
ligheder i tagetagen - j. nr.
69-1992.
2 . 10 .

matr. nr. 35-t Østby by, Selsø,
- rundbuehal til løsdrift og
maskinrum - j.nr. 71-1992.
2 .11.

matr. nr. l-fr Skibby by, Skibby,
- tilbygning til enfamilie
hus - j.nr. 72-1992.
2.12.
matr. nr. 13-x Ferslev by, Ferslev,
- udestue - j.nr.
73-1992.
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2.13.
matr. nr. 4-cf Skibby by, Skibby,
- carport - j.nr. 74-1992.
2.14.
matr. nr. 7-æ Skibby by, Skibby,
- tilbygning til beboelse
samt garage - j.nr. 76-1992.
2.15.
matr. nr. 6-aø Vellerup by, Vellerup,
- udestue - j.nr.
77-1992.
2.16.
matr. nr. 10-ac Skibby by, Skibby,
- overdækket terrasse
og tilbygning til enfamiliehus j.nr. 78-1992.
2.17.
matr. nr. 21-a Onsved by, Skuldelev,
- garage/fyrrum/hobbyrum i eksist. staldbygning og indret
ning af beboelse i tagetage af bolig
- j.nr. 79-1992
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3.
Efterretningssager.

3.1.
Frederikssund kommune, Teknisk
forvaltning fremsender den 22. juni
1992 referat af møde i Roskilde
Fjords Miljøråd afholdt den 11. juni
1992.
J.nr. TF 09.00P35
3.2.
Miljøstyrelsen, Informationen frem
sender den 26. juni 1992 "Badevands
kort 1992" til orientering.
J.nr. TF 09.19.00A50
3.3.
Frederiksborg amt, Teknisk forvalt
ning fremsender den 29. juni 1992
amtets tilsynsberetning for 1991.
J.nr. TF 09.00
3.4.
Frederiksborg amt, Teknisk forvalt
ning fremsender den 2. juli 1992
rapporten "Biologisk undersøgelse af
vandløb til Roskilde Fjord".
J.nr. TF 06.02.00P01
3.5.
Frederiksborg amt, Teknisk forvalt
ning fremsender den 7. juli 1992
årsrapporten "Tilsyn med kommunale
renseanlæg i 1991" samt folderen
"Renseanlæg 1991".
J.nr. TF 06.03.00G01
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3.6.
Frederiksborg amt, Miljøafdelingen
fremsender den 14. juli 1992 rappor
tering af vandmiljøplanens grundover
vågningsprogram til orientering.
j.nr. TF 09.00P17
3.7.
Centralforeningen af Taxiforeninger i
Danmark henstiller i brev af 15. juni
1992 til kommunen om at være opmærk
som på, at hyrevognsbevillingsantal
let i de fleste kommuner nok bør ned
sættes på grund af den faldende kør
selsomsætning .
Desuden henstilles, at reguleringen
og fastsættelsen af bevillingsantal
let så vidt muligt bliver foretaget i
fællesskab med hyrevognmændene.
I brev af 15. juli 1992 orienteres
desuden om, at
er valgt
til kommunerepræsentant samt amtsfor
mand i Centralforeningen.
J.nr. TF 22.11G01
3.8.
Teknisk forvaltning har den 24. juni
1992 meddelt I. Anker Andersen tilla
delse til nedlægning af gasstikled
ninger i Sydmarken 2, 5, 6, 7, 8, 9
og 17 samt Bygaden 17 og 20 på diver
se vilkår.
J.nr. TF 05.12G01
3.9.
Teknisk forvaltning har den 10. juli
1992 meddelt HNG tilladelse til ned
lægning af gasledninger i Skibby på
diverse vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01
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3.10.
Teknisk forvaltning har den 10. juli
1992 meddele NESA A/S tilladelse til
nedlægning af kabel i Rosenvænget på
diverse vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01
3.11.
Sengeløse Losseplads I/S har med
meddelelse af 29. juni 1992 ændret i
modtageforholdene for affald samt
hævet priserne for affald med højt
indhold af brændbart materiale,
samt med meddelelse af 22. juli 1992
sagt midlertidigt stop for brændbart
affald. Dette henvises indtil videre
til AV Miljø.
Desuden opfordres til at lade grenog haveaffald blive på oprindelses
stedet midlertidigt, da Sengeløse
Losseplads I/S ikke kan modtage dette
før det nye anlæg i Nymølle kan
igangsættes om kort tid.
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J.nr. TF 07.03
3.12.
Vestegnens Genanvendelses- og
Affaldssamarbejde I/S meddeler i
skrivelse af 22. juli 1992, at der
ikke vil kunne aflæsses brændbart
affald på affaldsvarmeværket på
Lervangen, hvis affaldet ikke kommer
fra VEGAS opland, undtaget herfor er
affald, som leveres som led i en fast
aftale.
Desuden indskærpes, at de godkendte
affaldstransportører har pligt til at
inspicere containere og beholdere
inden disse tages eller tømmes på
afhentningsbilen, samt afvise at
medtage affaldet, hvis kontrollen
afslører ukorrekt sortering.
J.nr. TF 07.04.04
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3.13.
Miljøstyrelsen, Affalds- og Genan
vendelseskontoret meddeler i brev af
6. juli 1992, at man vil foretage
visse præciseringer vedr. den aktuel
le status for den kommunale affalds
planlægning samt oplyse om den frem
tidige affaldsplanlægning.
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven
§ 47, stk. 2 skal den enkelte kommune
udarbejde en plan for bortskaffelsen
af affaldet i kommunen efter nærmere
regler fastsat af miljøministeren
jvf. § 47, stk. 3 og 4.
Forslag til affaldsplaner skal ikke
længere sendes til amtet inden en
plan vedtages, efter reglerne, der
trådte i kraft pr. 1. jan 1992, er
det alene kommunalbestyrelsen, der
har ansvaret for, at der udarbejdes
en affaldsplan.
J.nr. TF 07.00.00
3.14.
Kommunaldirektør Lisbeth Lemmich
fremsender 27. juli 1992 intern
notits vedr. møde den 17. juni 1992
afholdt på kommuneingeniørens kontor
vedr. mekanikerstilling og evt. etab
lering af fællesværksted.
Vedlagt den interne notits var kopi
af et oplæg fra beskæftigelseskonsu
lent
til oprettelse
af værksted for reperation/vedligeholdelse af maskiner/biler m.m. under
beskæftigelsessekretariatet.
J.nr. TF 81.00
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3.15.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks
sund fremsender den 10. juli 1992
kopi af skrivelse til ejeren af
hvori meddeles, at re
sultaterne af mejeriets kvalitets
undersøgelser af mælken fra besæt
ningen i de seneste måneder har været
utilfredsstillende.
Skrivelsen er vedlagt bilag, hvori
opridses 5 punkter til afhjælpning af
problemet.
Ejeren er meddelt en frist på 3 måne
der til nedbringelse af celletallet.
Levnedsmiddelkontrollen følger sagen
op.
J.nr. TF 09.12.01K03
3.16.
Kommunernes Landsforening har den 16.
juli 1992 udsendt kommunalpolitisk
information om samarbejde, struktur
ændringer og kommunens rolle i ener
giforsyningen .
Det fremgår heraf, at der i de kom
mende år må forventes strukturæn
dringer i energiforsyningen, og at
der arbejdes på at få et kommunalt
ansvar for distribution af energi
lovfæstet.
J.nr. TF 13.03.00
3.17.
Teknisk forvaltning har den 29. juli
1992 som vejmyndighed meddelt Cykel
klubben ABC tilladelse til at afholde
cykelløb den 2. august 1992.
Desværre kvitterede klubben for til
ladelsen fra grundejerforeningen med
at efterlade sommerbyen "dekoreret"
med affald, ligesom centergrund og
private parceller blev inddraget til
boder m.m. uden ansøgning.
J.nr. TF 05.14.08G01
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3.18.
Landinspektørerne

har den 23. juni 1992 frem
sendt en sag vedrørende arealoverfør
sel fra matr. nr. 34 f Østby by, Selsø.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet og godkendt sagen den
7. juli 1992.
J.nr. TF 28.3.17.24
3.19.
Landinspektørerne
har den 18. maj 1992 fremsendt
en sag vedrørende udstykning af matr.
nr. 48 b Skibby by, Skibby, der har
til formål at tilvejebringe en matri
kulær adskillelse, således at ejen
dommen deles i 2 beboelser.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet og godkendt sagen den
3. august 1992.
J.nr. TF 28.3.1.129
3.20.
Landinspektør
har den 31.
juli 1992 fremsendt sag vedrørende
omlægning af jord mellem landbrugs
ejendommene matr. nr.e 4 a og 17
Ferslev by, Ferslev.
Teknisk forvaltning har administra
tivt behandlet og godkendt sagen den
3. august 1992.
J.nr. TF 28.3.5.34
3.21.
Bygge- og Boligstyrelsen meddeler i
skrivelse af 23. juni 1992, at man
forudsætter at byrådet nøje følger
ungdoms inst itut ionernes fremt id ige
økonomiske udvikling.
J.nr. TF 03.02.15G01
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3.22.
Udvalgsformanden har den 3. juli 1992
på udvalgets vegne anbefalet amtsrå
det, at der meddeles zonetilladelse
til at inddrage ejendommen matr. nr.
13 b og 13 d Skibby by, Skibby,
til erhvervsformål (import/
eksport virksomhed) med tilhørende
gæstefac i1iteter.
Amtet har den 21. juli 1992 meddelt
afslag på det ansøgte begrundet i, at
det ansøgte ikke er i overensstemmel
se med det hensyn planloven skal va
retage.
Inden ankefristens udløb har teknisk
forvaltning kontaktet ejendomsmægler
og køber, der oplyser, at der for
handles til anden side.
Amtets afgørelse er derfor ikke anket
til Naturklagenævnet.
J.nr. TF 01.03P20
3.23.
Skov- og Naturstyrelsen, Reservat
sektionen fremsender med brev af 18.
august 1992 Miljøministeriets be
kendtgørelse af 29. juli 1992 om
Selsø Sø-Møllekrogen vildtreservat.
J.nr. TF 01.05.00P17
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3.24.
overf redningsnævnets kendelse vedr.
__ ______ ,________ _______ ejendomme.
matr.nre. 12-c. 12-f. 12-h Vejleby
by. Ferslev

J.nr. TF 01.03.04G01
Overfredningsnævnet har i kendelse af
22.juni 1992 stadfæstet offentlighe
dens adgang til at færdes langs ejen
dommenes kystlinie. Samtidigt har den
ulovligt opførte hytte på 16 m2 på
matr.nr. 12-c fået lov til blive lig
gende .
3.25.
Planstyrelsens afgørelse vedr.
matr.nr. 6-e Manderup by, Skibby
J.nr. TF 01.03.05G02
Planstyrelsen har den 22. juni 1992
stadfæstet Frederiksborgs Amts landzonetilladelse til på ovennævnte ejendom at placere bolig ud over
landsbyafgrænsningen.
3.26.
Beskyttelseslinier omkring søer, åer
og skove
J.nr. TF 01.05.00
I henhold til den nye
Naturbeskyttelseslov § 65 stk har
byrådet kompetance til at dispensere
fra beskyttelsesbestemmelserne
omkring søer, åer og skove i byzone
og sommerhusområder.
Frederiksborg Amt skal som
klageberettiget orienteres om
afgørelserne.
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3 .2 7 .
Andelsboliger - kvote.
j.nr. TF 03.03.00.G01
Bygge- og Boligstyrelsen har den 20.
juli 1992 meddelt tilsagn om kvote
til opførelse af 16 andelsboliger i
Skibby kommune i 1992. Andelsboliger
ne skal opføres i Hjortehaven.
Den meddelte kvote er i stedet for
den kvote på 16 andelsboliger der
blev givet den 27. december 1991 af
Bygge- og Boligstyrelsen. På grund af
forskellige årsager opgav Danske
Funktionærers Boligselskab opførel
sen.
Skema A til de 16 andelsboliger skal
være behandlet af kommunen inden den
1. oktober 1992 hvilket er meddelt
til bygherren.
3.28.
Almennyttige boliger - kvote.
j.nr. TF 03.02.00P01
I skrivelse af 29. juni 1992 anmodede
Miljø- og teknikudvalget Bygge- og
Boligstyrelsen om at få tildelt en
kvote på 16 almennyttige boliger i
1992 såfremt dette måtte være muligt
i forbindelse med uddeling af rest
kvoterne. Boligerne tænkes opført
i Hjortehaven.
Bygge- og Boligstyrelsen har noteret
sig kommunens ønske og er indstillet
på at opfylde dette, såfremt der
sidst på året er mulighed for dette.
Det er en forudsætning for udmeldin
gen af tilsagnsrammen, at der løbende
året igennem ikke er udlejningspro
blemer for almennyttige boliger i
Skibby kommune.
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4.
vandindvinding matr. nr. 2 c m.fl. og
& a m.fl. Onsved by, Skuldelev.
Journal nr. 13.02.01G01
Sagen afgøres af udvalget.
Ejeren af ejendommene
og
anmoder i skrivelse af
31. juli 1992 om forlængelse af vand
indvindingstilladelse på ca. 15.000
m3 grundvand årligt til vanding af
frø, kartofler og folde.
Hovedstadsrådet meddelte 4. september
1981 ejendommen matr. nr. 2 c m.fl.
Onsved by, Skuldelev tilladelse til
indvinding af indtil 24.000 m3 grund
vand årligt. Tilladelsen var tidsbe
grænset til 1. juli 1991.
Forvaltningens indstilling.
Ansøgningen sendes til Frederiksborg
Amt med anbefaling.
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5.
Klage over støn og lugt fra Skibby
Maskinfabrik

j.nr. TF 09.11G01
Afgøres af udvalget.
Som nævnt i efterretningssag til
Miljø- og Teknikudvalgets møde den
25. juni 1992 har forvaltningen mod
taget en klage fra 3 beboere på Fo
gedgårdsvej over støj- og lugtprob
lemer fra virksomheden.
Der foreligger desuden:
virksomhedens kommentarer af 22. juni
1992,
klagernes duplik af 24. juli 1992,
teknisk forvaltnings notat fra besøg
på virksomheden den 13. august 1992.
Forvaltningens indstilling.
Vil foreligge til mødet.
2
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6.

nådvrveis færdiggørelse.
j.nr. TF 05.01.00G01
Afgøres af udvalget.
Rådg. ing. Aksel V. Jensen har den 8.
juli 1992 sendt et forslag til fær
diggørelse af vejen i henhold til af
tale på møde den 4. juni 1992.
Efterfølgende har kommuneingeniøren
og ingeniøren den 14. august 1992
gennemgået projektet og aftalt, at
dette ændres således:
Stamvejen færdiggøres med 5,5 m køre
bane begrænset i nordside med kant
sten, mod syd af 0,7 m befæstet rabat
med 2,0 m dobbeltrettet fællessti,
ialt 8,2 m svarende til kørebanebred
den på Sikavej.
Med max 175 m afstand etableres ind
snævringer af kørebanen til 3,5 (1
spor) begrænset af kantsten.
Udfor kommende sti udføres hævet ind
snævring, ligeledes i 3,5 m bredde.
Med disse foranstaltninger er stam
vejen beregnet for en max hastighed
af 50 km/timen.
Forvaltningens indstilling.
Ændringsforslaget godkendes som
grundlag for forhandling om færdig
gørelse af vejen.
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7.
vejforlægning af Skibby Old.
J.nr. TF 05.02.02K08
Afgøres af udvalget.
Ejeren af
matr. nr.
25 a m . fl. har med skrivelse af 3.
august 1992 anmodet om et vejsyn på
Skibby Old.
Vejsynet ønskes med henblik på gen
nemførelse af en forlægning af vejen
ud for beboelsen på matr. nr. 25 a.
Med en enkelt undtagelse er forslaget
til vejforlægningen godkendt af alle
bagvedliggende færdselsberettigede.
Udvalget bedes fastsætte et tidspunkt
for vejsynet, f. eks. torsdag den 24.
september 1992, klokken li30.
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8.

Vedr. istandsættelse af veie i
Skuldelev bv.
Eventuel trafikomlægning/ensretning.
J.nr. TF 05.13.10G01
Afgøres af udvalget
I forbindelse med den forestående
istandsættelse af gader og veje i
Skuldelev by bedes udvalget overveje
om der skal udføres ensretning af
vejene omkring gadekæret, d.v.s. del
af Vestergade, Søndergade og del af
Østergade.
Der kan påpeges en lang række ulemper
ved forslagets gennemførelse, dels
for de lokale beboere og dels for de
næringsdrivende, slagter, brugs og
bank m.fl.
Fordelene vil være ensrettet og der
med mere sikker trafik, mulighed for
at begrænse kørebanearealet og hermed
for etablering af manglende fortove
og indretning af holdebaner samt
løsning af forholdene ved Strandvejs
krydset.
Forslaget kan udbygges med etablering
af et antal "bump” for opnåelse af
ønsket gennemsnitshastighed.
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9.
Klassificering af kommunevej nettet
med henblik på en vedligeholdelsesstrategi .
j.nr. TF 05.00P15
Afgøres af udvalget.
Teknisk forvaltning fremlægger for
slag til klassificering af kommune
vejene med henblik på en vedligehol
delsesstrategi, der for hver vejklasse fastlægger en livscyklus.
Indstillingsbilag vedlagt.
En plan over vejnettets 4 klasser er
ophængt i mødelokale I.
Forvaltningens indstilling.
Udvalget godkender forslaget til
klassificering samt livscyklus for de
enkelte klasser som grundlag for op
stilling af forslag til en vedlige
holdelsesplan.
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HT Linie- oa kørenlanændringer 23.
mai 1993.
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J.nr. TF 13.05.06G01
Afgøres af udvalget.

HT Administrâtionsdivissionen medde
ler i brev af 7. juli 1992, at næste
egentlige køreplanskift vil blive den
23. maj 1993.
Det meddeles, at der vil blive søgt
afsat midler til en udbygning af Eog S-busnettet, og at ture med ringe
belægning vil blive søgt inddraget og
de frigjorte ressourcer anvendt til
forbedringer.
Svarfrist for kommunens eventuelle
kommentarer er den 14. september
1992.
Repræsentanter for busselskaberne i
Skibby er indbudt til mødet kl. 10°°.
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Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Det meddeles HT, at Skibby kommune
går ud fra, at de tilsagn der blev
givet repræsentanter fra kommunen på
mødet den 11. marts 1992 står ved
magt, således at en hurtigbus Frederikssund-Skibby-Roskilde etableres,
og at busbetjeningen i Hornsherred
inden køreplanskiftet er undersøgt og
evt. nødvendige omlægninger indarbej
des i køreplanskiftet.
Kommunen skal i forbindelse med etab
lering af hurtigbussen pege på, at
det udfra rejsemønstret må anses for
mest hensigtsmæssigt, at denne har
udgangspunkt i Skibby og dermed
udføres af HT's entreprenører med
hjemsted her.
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11.

Beskæftigelse af langtidsledige i
Markti enesten.

j.nr. TF 81.03
Afgøres af udvalget.
Efter udvalgets behandling af sagen
den 21. maj 1992 er der indgået afta
le med SID pr. 16. juni 1992.
På mødet vil forvaltningen redegøre
for forløbet siden ordningens ikraft
træden primo juli 1992.

27. aug. 1992
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12.
Pro-iekt "Genbrug -juletræet".
j.nr. TF 07.01.05G01
Afgøres af udvalget.

Friluftsrådet har i brev af 1. juli
1992 foreslået, at kommunen deltager
i projekt "Genbrug juletræet".
Projektet markerer rådets 50 års
jubilæum og går ud på, at borgerne
afleverer deres juletræ lørdag den 9.
januar 1993 og får dette skåret til
flis. Samtidig udleveres et tilgode
bevis på et løvtræ med tilhørende
plej eanvisning.
Plantning finder sted i april 1993
efter udlevering fredag den 6. april
1993.
Projektet indebærer, at kommunen kan
modtage og flishugge den pågældende
dag.
Da containerpladsen i forvejen er
åben lørdag foreslår forvaltningen,
at vi modtager træerne og flishugger
den på containerpladsen.
Udlevering kan finde sted sammesteds
i åbningstiden.
Om fornødent må
have bistand
de 2 dage, ligesom vi må have den
fælles flishugger til rådighed.

Forvaltningens in d s t illin g .
Frilufstrådet meddeles, at Skibby
kommune vil deltage i projektet.

27. aug. 1992.
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13.
Valg af affaldssække.
j.nr. TF 07.01.00G01
Afgøres af udvalget.

I 1991 indgik kommunen kontrakt om
levering af plastsække til dagreno
vation, foreløbig for 1 år svarende
til ca. 180.000 sække.
Da 1 års perioden nu er ved at udløbe
og der er leveret 140.000 sække skal
der tages stilling til, om leverancen
skal fortsætte.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Kontrakten forlænges ikke.
Forvaltningen bemyndiges til at ind
hente og acceptere tilbud på den bil
ligste løsning med papirsække, idet
totalomkostningerne til indkøb, ind
samling og forbrænding vurderes.

27. aug. 1992.
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14.
Vedr. gadekær oa plads i Ferslev.
U
j.nr. TF 04.01.01G01
Afgøres af udvalget.
anmoder på Ferslev bylaugs vegne i
brev af 26. juni 1992 om genoptagelse
af sagen vedr. vedligeholdelse af
gadekæret samt opsætning af hegn m.v.
Sagen blev behandlet på møde i tek
nisk udvalg den 30. aug. 1990, hvor
man vedtog at godkende den skitserede
indretning på betingelse af aftale
om fremtidig vedligeholdelse.
Oprensning m.m. af gadekæret kunne
tidligst gennemføres i 1991.
Dette blev meddelt herfra i skrivelse
af 6. sept. 1990.
Idet det henvises til ovenstående
skal det hermed foreslås udvalget, at
der bliver udarbejdet en plan for
vedligeholdelse af kommunens gadekær
samt at der i årene fremover afsættes
penge på budgettet til dette.

Forvaltningens in d s t illin g .
Der udarbejdes en plan for fremtidig
vedligeholdelse af kommunens gadekær
samt afsættes penge i årene fremover
på budgettet til udførelse af dette.
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15.
Forpagtning af areal ved
Mordmandsmosen

j.nr. TF

13.06.o3

foreslår, at
han tilsår det areal, han skal afle
vere forpagtningen på, med græs og
byg mod, at han får lov til at høste
byggen formentlig uden at skulle be
tale forpagtningsafgift for 1993.
Forvaltningens indstilling
forespørges om det
hensigtsmæssige i at tilså arealerne
med græs inden skovplantning. Hvis
dette er tilfældet tilbydes den anden
forpagter,
samme
vilkår.
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16.
Areal ved Nordmandsroosen
J.nr. TF 13.06.03G01
har udarbejdet et
projektoplæg for byskov på arealerne
ved Nordmandsmosen, og vil på mødet
redegøre for oplægget kl. 8.15.
I forbindelse med endelig beslut
ningstagen om arealernes fremtid er
der samtidig mulighed for at stille
spørgsmål om anlæg og
drift.
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17.
T.icitation på forpagtning af matr.nr,

4-bo Skibby by, Skibby
j.nr. 13.06.03G02
Afgøres af miljø- og teknikudvalget

Den 18. august 1992 blev der afholdt
licitation på forpagtningen af
matr.nr. 4-bo Skibby by, Skibby, ved
Skuldelewej .
Licitationsresultaterne er vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Det anbefales at acceptere højeste
bud.

27. aug. 1992.
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18.
Ansøgning om dispensation fra
si-opvarmnincsforbud på boligbebyg
gelsen Venslev Kro
J.nr. TF 13.03.00G02
Afgøres af miljø- og teknikudvalget
Ejeren af boligbebyggelsen Venslev
Kro søger om dispensation fra
el-opvarmningsforbudet af 19. novem
ber 1991 med henvisning til, at an
søgning om byggetilladelse blev ind
sendt den 2. oktober 1990.
Den omtalte ansøgning er en principi
el ansøgning om at konvertere ejen
dommen fra krodrift til boligformål,
og der er ikke i ansøgningen nævnt
noget om bygningens daværende eller
fremtidige opvarmning.
Da bygningens varmesystem skal fornys
totalt, er ombygningen omfattet af
el-opvarmningsforbudet. Kun såfremt
det vil være uforholdsmæssigt beko
steligt at installere et centralvar
mesystem kan kommunen dispensere.
Det fremsendte projekt dokumenterer
ikke, at det er meget dyrere at eta
blere centralvarme her end i en til
svarende ny etageejendom.
Forvaltningens indstilling
Der kan ikke meddeles dispensation
fra elopvarmningsforbudet.

27. aug. 1992.
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19,

J

Landzonetilladelse til opførelse af
medhiælperbolig på matr.nr. 10-a
Skibby bv, Skibby
J.nr. TF 01.03.03.G01
Ejeren af
søger om tilladelse til opførelse
af en medhjælperbolig med garage på
et areal syd for
I "Vejledning om planloven" side 117
siges:
"Opførelse af en erhvervsmæssigt nød
vendig medhjælperbolig kræver ikke
tilladelse, jf. lovens § 36, stk.l,
nr.3.
I dag anses der dog normalt ikke at
være behov for mere end én bolig på
en landbrugsejendom.
En eventuel medhjælper kan ofte lige
så godt bo i et nærliggende bysamfund
som på selve landbrugsejendommen,
medmindre der er en speciel produkti
on, der kræver overvågning døgnet
rundt."
Amtet er landzonemyndighed og skal
tage stilling til om opførelse af
medhjælperbolig kræver landzonetilla
delse og i givet fald bevilge en så
dan tilladelse.

Forvaltningens in d s t illin g
Da der er mulighed for at erhverve en
passende medhjælperbolig i Skibby by,
fremsendes ansøgningen til amtet uden
anbefaling.
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Anke over udvalgets afgørelse
vedrørende etablering af autoværksted
på ejendommen
J.nr. 01.02.05G02
Afgøres i udvalget
Ejeren af ejendommen
har
anket udvalgets afslag på ansøgning
om etablering af autoværksted.
Planstyrelsen anmoder om materiale,
der belyser sagen samt om en udtalel
se.

Forvaltningens in d s tillin g
Sagens akter og kortbilag fremsendes
til Planstyrelsen uden yderligere
kommentarer.
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21 .

Tilbygning til Skuldelev fritidshjem
J.nr. TF 70-1992
Afgøres af byrådet
Byrådet besluttede d. 20. maj 1992,
at der skulle foretages udbygning af
Skuldelev fritidshjem til yderligere
40 pladser for børnehave-/fritidshjemsbørn.
På baggrund af teknisk forvaltnings
byggeprogram og diverse møder har ar
kitekt Jørgen Kjær Hansen udarbejdet
projekt for en tilbygning til fri
tidshjemmet på 246 m*.
Tilbygningen agtes opført mod vest og
med "almindeligt" sadeltag. Tilbyg
ningen tænkes opført med vandskurede,
hvide ydervægge og med rødt tegltag,
svarende til den eksisterende byg
ning.
Anlægsudgiften kalkuleres som følger:
Håndværkerudgifter
1.749.945,- kr.
Omkostninger og ho
norar
330.000,- kr.
Uforudseelige udgif
ter
100.000,- kr.
Inventar
100.000,- kr.
Ialt, excl. moms
2.279.945,- kr.
Arbejdet udbydes i offentlig licita
tion. Licitationen afholdes d. 10.
september 1992.
Sagen forelægges socialudvalget på
mødet d. 25. august 1992.
Forvaltningens indstilling
Projektet godkendes, og det anbefa
les, at der gives den fornødne an
lægsbevilling til opførelse af til
bygningen til Skuldelev fritidshjem.
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22 .
Dispensation til udvidelse af eksi
sterende havestue

J. nr. TF 75-1992
Sagen afgøres af ejendomsudvalget.
Ejeren af ejendommen
matr. nr. 38 Sønderby by, Selsø, har
ansøgt om principiel tilladelse til
at foretage udvidelse af en eksiste
rende havestue med 13 m2, således at
bebyggelsesprocenten herefter vil an
drage 31,6%.
Ifølge lokalplan 36 B må bebyggelses
procenten ikke overstige 25%.
Opførelse af tilbygningen som ansøgt
kræver derfor dispensation fra lokal
planens bestemmelser.
Ansøgningen har været fremsendt til
høring til omkringboende og til bylauget.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Der meddeles dispensation fra Lokal
plan 36 B, §6, stk. 1 til at opføre
tilbygningen, således at bebyggelses
procenten vil andrage 31,6%,. Der
skal herefter fremsendes ansøgning om
byggetilladelse på normal vis.
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23.
Genopførelse af nedbrændt hus
J.nr. TF 01.03.00.G01
Afgøres af Frederiksborg amt
Ejerne af ejendommen
matr. nr. 11-e Skuldelev by, Skulde
lev, har ved brev af 13. juli 1992
ansøgt om tilladelse til at genopføre
et 45 m2 hus.
Bygningen er ikke registreret i BBRregistret.
Frederiksborg amt er landzonemyndighed.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens in d s t illin g
Ansøgningen fremsendes til Frederiks
borg amt uden anbefaling.
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24.
Endelig vedtagelse af lokalplan 59a,
erhvervsområde E10. Venslev
J.nr. TF 01.02.05Pl6/59a
Afgøres af byrådet
Lokalplanforslag 59a har været i of
fentlig høring, og der er indgået 1
indsigelse fra en nabo.
Indsigelsen på håndhævelsen af lokal
planbestemmelserne vedrørende be
plantning og udendørs oplag. Disse
bestemmelser findes såvel i den gamle
som nye lokalplan, og er efter indsigers mening ikke blevet håndhævet.
Samtidigt stillet der forslag om, at
den afskærmende beplantnings art og
omfang præciseres nærmere i lokal
planbestemmelserne .
Forvaltningens indstilling
Lokalplan 59a vedtages endeligt med
følgende tilføjelse til § 7.1:
"Bælterne udlægges med en beplant
ningsbredde på min. 3,0 m. Artssam
mensætningen skal bestå af en blan
ding af høje og lave vækster, således
at der med tiden dannes en høj tæt
beplantning.”
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25.
Dispensation fra partiel byplan 5 til
hegning på fællesareal
J.nr. TF 01.02.05G02
Efter behandlingen i teknik- og mil
jøudvalget den 25. juni 1992 har an
søgningen været til høring i området.
Der er indgået 11 indsigelser.
Indsigelserne er begrundet i insekt
plage, lugt og støj samt manglende
adgang til områderne. Andre nævner,
at området vil blive trådt op, at
personer som er bange for fritgående
heste og kreaturer reelt vil blive
afskåret fra at benytte deres fælles
areal, og at det viste hegn går ind
over deres grund.
Forvaltningens indstilling
Da der er en markant uvilje mod
hegning til kreatur og heste, og da
hegning ikke er umiddelbart tilladt i
henhold til partiel byplan og
Naturbeskyttelseslov tilskrives
grundejerforeningen, at der ikke
bevilges dispensation til hegning.

27. aug. 1992.
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26.
Vedr. kommunens ejendom Saltsøvei 5.
J.nr. TF 82.02G01
Afgøres af byrådet.
Lejeren af Saltsøvej 5 har opsagt le
jemålet og er fraflyttet ejendommen.
Saltsøvej 5 er blandt de ejendomme
byrådet har besluttet at afhænde.
Der har desuden været forhandlet med
et boligselskab om overtagelse efter
boligforbedring ved indretning af 4
lejligheder.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Ejendommen søges afhændet i fri han
del, idet afholdte udgifter til
boligforbedringssager kr. 130.000
finansieres af det anslåede nettepro
venu kr. 425.000.
Alternativt indstilles salg til
boligselskab efter boligforbedring.
I så fald skal der på driftsbudgettet
for årene 1993 optages en
driftsudgift til rentebidrag på
kr. 22.000.

Formandens
i n i+ io lc » * '

Blad nr.

Blad nr.

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

27.
Lov oro privat byfornyelse.
J.nr. TF 01.11.00
Afgøres af byrådet.
Folketinget har vedtaget loven til
ikrafttræden den 1. juli 1992 og
udløb den 1. januar 1994.
Loven indebærer, at en husejer iflg.
aftale med 3/4 af lejerne kan gennem
føre forbedringer.
Kommunens indsats vil alene bestå i
byggesagsbehandlinger samt genhus
ning, såfremt byrådet beslutter at
overtage husejerens forpligtelse.
Der ydes ikke offentlige tilskud til
privat byfornyelse.
Forvaltningens indstilling.
Det anbefales byrådet, at kommunen
ikke overtager husejernes genhus
ningsforpligtigelse i forbindelse med
privat byfornyelse.
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28.
Klage vedr. ejendommen matr. nr. 6 au
Vellerup.
J.nr. TF 02.01.00G01
Afgøres af udvalget.
Frederiksborg statsamt anmoder i brev
af 23. juli 1992 om en udtalelse over
klage i anledning af en af kommunen
truffet afgørelse over en klage vedr.
anlæg af en sti langs bebyggelsen på
ejendommen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Statsamtet tilsendes de ønskede mate
rialer bilagt udtalelse som vedlagt i
udkast.

27. aug. 1992.
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29.
Erhvervsudøvelse i___________________
matr.nr. 7-e Skibby by. Skibby
J.nr.TF 01.02.05G02
Afgøres i udvalget
Der er indgået klager fra beboere og
grundejerforening over erhvervsudø
velse på ovennævnte ejendom i strid
med Byplanvedtægt nr. 10
I følge byplanvedtægten må erhverv
kun drives af den, der bebor ejendom
men, og kun erhverv, som normalt kan
drives i boligkvarterer, således at
ejendommens karakter af boligejendom
ikke forandres, og kvarterets præg af
boligkvarter ikke brydes. Værkstedsog oplagsvirksomhed er direkte for
budt, og ingen virksomhed må ved ge
ner eller sit udseende være til ulem
pe for de omboende.
Skibby kommune har ved brev af 1. ju
ni 1992 forespurgt firmaet vedrørende
anvendelsen af
på baggrund af
en henvendelse fra grundejerforenin
gen "Hjortehaven". Forespørgslen er
aldrig blevet besvaret.
Skibby kommune har ved tilsyn på ovennævnte ejendom den 17. august 1992
kl. 13.15 konstateret, at der blev
arbejdet af ansat ved firma Helbo
Hansen, idet det fremgik af påskrift
på varevogn og arbejdstøj.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens in d s tillin g
Firmaet varsles om, at kommunen agter
herefter at give et påbud om at brin
ge enhver form for erhvervsvirksomhed
på ejendommen til ophør inden årets
udgang.
Samtidigt anmodes firmaet om at afgi
ve en udtalelse inden en bestemt
tidsfrist.
Forslag til forvarsel vil foreligge
på mødet.

27. aug. 1992.
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30.
Regnskaber-almennyttigt boligbyggeri

J.nr. TF 03.02.15.053
Afgøres af udvalget.
Boligselskabet af 1939 har fremsendt
regnskab for afdeling XVIII (Ferslev,
Skibby og Skuldelev) for perioden 1.
januar til 31. december 1991 samt
byggebalance for afdeling XIX (Nord
mandshusene) pr. 31. december 1991.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling?
De fremsendte regnskaber godkendes
med de af revisionen anførte bemærk
ninger .

27. aug. 1992.
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Støtte til opførelse af 10 almennyt
tige boliger ved Nordmandshusene.
J.nr. TF

03.02.00

Sagen afgøres af byrådet.
Busk Byggeadministration A/S har, for
Boligselskabet af 1939 i Holbæk, søgt
om kommunal støtte og kvote til opfø
relse af de 10 sidste almennyttige
boliger ved Nordmandsmosen.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Forvaltningens indstilling:
Ansøgningen fremsendes til byrådet
med anbefaling af, at den sendes til
Bygge- og Boligstyrelsen i december i
forbindelse med ønskerne for 1993.
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32.
Støtte til opførelse af 10 andelsbo
liger i Skuldelev ved Mosevej.
J.nr. TF 03.03.00.G01
Sagen afgøres af byrådet.
Aktieselskabet Sønderåen i Vejle har
søgt om kvote og kommunal støtte til
opførelse af 10 andelsboliger ved Mo
sevej i Skuldelev. Andelsboligerne
skal opføres af en selvgroet andels
boligforening .
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling:
Ansøgningen sendes til byrådet med
anbefaling af, at den først sendes
til Bygge- og Boligstyrelsen i decem
ber i forbindelse med ønskerne for
1993. Bygherren skal selv lade det
fornødne plangrundlag udarbejde.

.* s-

Dag og år

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

sommerhusundersøgelsen.
J.nr. TF 01.07.04
Sagen afgøres af udvalget.
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelin
gen har fremsendt udkast til rapport
over den foretagne undersøgelse ved
rørende sommerhuse i amtet. Rapporten
skal behandles i et teknikermøde den
28. august 1992.
Den endelige rapport forventes færdig
i efteråret 1992 og vil indgå i for
slaget til Regionplan 1993 der of
fentliggøres i løbet af efteråret
1992.
På teknikermødet ønskes drøftet for
slagene til hvilke områder der fore
slås konventeret til byzone i region
plan 1993.
Den egentlige politiske behandling af
rapporten skal først finde sted i
forbindelse med behandlingen af Regi
onplan 1993. Teknisk forvaltning øn
sker allerede nu en stillingtagen til
spørgsmålet om man ønsker sommerhus
områderne fastholdt til sommerhusfor
mål eller de ønskes overført til by
zone.
Teknikergruppen har foreslået, at
sommerhusområderne i Skibby kommune
fastholdes til sommerhusformål.

Forvaltningens in d s tillin g :
Det indstilles, at sommerhusområderne
i Skibby kommune fastholdes til som
merhusformål i Skibby kommune.

27. aug. 1992.
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34.
Midlertidig u d lejn in g a f erhvervsle-ilighed til boligformål.
J.nr. TF 121-1987.
Sagen afgøres af udvalget.
Advokat Thore Andersen, København
har, for ejeren af ejendommen
søgt om midlertidig til
ladelse til udlejning af erhvervs
lejligheden
til bolig
formål.
Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens in d s tillin g :
Under henvisning til planerne for en
samlet løsning for området omkring
Krosvinget meddeles der en midlerti
dig dispensation for udlejning af er
hvervslej ligheden
til
beboelse indtil 1. august 1994.
Ejeren gøres opmærksom på, at der ik
ke vil kunne forventes yderligere
dispensation.

27. aug. 1992.
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35.
Revideret budgetoplæg-93.
Entreprenør- og håndværkerydelser
på kommunens ejendomme.
j. nr. 00.01002
Sagen afgøres af byrådet.
Miljø- og teknikudvalget fik på mødet
d. 25. juni 1992 forelagt forvaltnin
gens budgetoplæg for entreprenør- og
håndværkerydelser med en udgift på
ialt 1.938.500,- kr.
Udvalget besluttede at anbefale bud
getoplægget med en samlet udgift på
1.587.000,- kr., idet udvalget ikke
kunne finde kompenserende besparelser
for differencen på 351.500,- kr.
Teknisk forvaltning og formanden for
miljø- og teknikudvalget har reduce
ret budgetoplægget med differencen på
351.500,- kr.
Differencen benævnes driftsaktivi
tet sændring.
Det reducerede budgetoplæg er frem
sendt til økonomiudvalgets behandling
d. li. august 1992.
Revideret budgetoplæg og driftsakti
vitetsændring vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Revideret budgetoplæg og driftsakti
vitetsændring tages til efterretning.

36.
Eventuelt.
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