Teknisk udvalg.

1. Efterretningssager:
a . Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyse
af 29/3 1978 v e d r . "Hellas".
b . Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra
følgende vandværk:
1

Bonderup
Rendebæk
Vellerup
Manderup
Bopladsen

c , Stadsdyrlægen fremsender spildevandsanaly
ser vedr. følgende rensningsanlæg:
Vestre rensningsanlæg
Koholm
Sønderby
Skibby mark
Svinget, Skibby
Selsøvej, Skibby
Marbæk, Skibby
d. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 14ol Køben
havn K fremsender cirkulæreskrivelse vedr.
tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver i for
bindelse med oprettelsen af et luftforure
ningslaboratorium.
e. Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K fremsender samlet rapport vedr
badevandsundersøgelser i hovedstadsregio
nen 1977. "Planlægningsrapport nr. 9."
f. Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K fremsender til orientering en
udskrift af forhandlingsprotokollen vedr.
det offentlige møde, som afholdtes den 21.
februar 1978 i Skibby kommune i forbindel
se med Hovedstadsrådets behandling af kom
munens spildevandsplan.
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g. Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K fremsender kopi af skrivelse
til Ingeniørgruppen A / S , Bagsværd Hoved
gade 141, 288o Bagsværd, hvori bekræftes,
at Hovedstadsrådet har modtaget indsigel
se mod kommunens spildevandsplan, og den
ne skrivelse vil indgå i det materiale,
der ligger til grund for den videre be
handling af spildevandsplanen.
h. Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K fremsender kopier af skrivel
ser til følgende, der har gjort indsigel
se mod Skibby kommunes spildevandsplan:
Sønderby Bylaug

(ejer af en parcel i Hyl
lingeriis),

samt

TSG's miljø og planlægningsgruppe,

i. Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K fremsender kopi skrivelse til
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 14ol Køben
havn K vedr. grundejerforeningen Rende
bæks klage over vandforsyningspligt og de
hertil knyttede vilkår.
Ligeledes vedlægges kopi af klageskrivel
sen fra grundejerforeningen Rendebæk.
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Embedslægen meddeler, at han fra stads
dyrlægen har modtaget en analyse af en

__

(/ (J

vandprøve udtaget fra en boring på Eng
havegårdsvej 4, Ferslev.
Analysen viser en ret kraftig bakteriel
forurening og må betegnes som uegnet til
drikkevand.
En teknisk undersøgelse af vandforsynings
anlægget bør iværksættes.

3, Hovedstadsrådet har anmodet embedslæge
institutionen om eventuelle kommentarer
vedr. programforslag for badevands- og
andre coliundersøgelser i 1978.
Embedslægen fremsender

i den anledning

kopi af den del af embedslægeinstitutio
nens svarskrivelse, som vedrører Skibby
kommune.

Miljøstyrelsen fremsender kopi af skrive]
se til Foreningen af Vandværker på Sjæl
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land ,
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vedr. kla
ge over opkrævning af kloakbidrag fra

ÅÅ-åu

Røgerup vandværk.
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Miljøstyrelsen meddeler bl. a., at den
foretagne påligning af kloakbidrag på
Røgerup vandværk I/S er i strid med såvel
kendelsen af 29. maj 1972 ang. betalings
vedtægt som regierne i vandløbslovens
§ 74 b og miljøbeskyttelseslovens § 27
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ansøger om ned
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sættelse af kloakbidraget for ejendommen
■W

matr. nr. 6 d, 6 e og 6 1 Ferslev by og
sogn, idet ejendommen er ændret fra er

X

0, Z b

(
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c/)_____

hvervsejendom til kollektiv.

6 .

ansøger om fritagelse
for ^ bidrag til erhverv = 8o m
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reduc,

areal på matr. nr. 14 b Venslev by og

T

(fol/

sogn, idet gartnerforretningen er ned
lagt pr. 1. feb. 1978 og drivhuset er
nedrevet.

7. Embedslægen har anmodet om at få camping

~tjp/Vv7

— ,<9ö,
/f

pladsen "Vellerup vig camping" på dags
ordenen, idet man er blevet opmærksom på,
at campingpladsen ikke opfylder betingel
serne i kap. 5 i miljøministeriets be
kendtgørelse nr. 453 af 3o. aug. 1974
(campingreglementet).
(Var med på sidste møde, men blev udsat
på grund af embedslægens fravær).

Sagen vedr. svigtende vandforsyning på
matr. nr. 8 Vejleby by Ferslev sogn tages
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op påny, idet Teknisk forvaltning har
undersøgt forholdene og konstateret over
løb fra boringer på matr. nr. 7 f og 7 h
Vejleby by Ferslev sogn.
(Var med på sidste møde, hvor det blev
vedtaget, at sagen undersøges nærmere).
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sJ Hovedstadsrådet fremsender til oriente

"

ring og eventuelle kommentarer en progno
se for vandforbruget i hovedstadsregio

f*'/
nens kommuner 1975-92.
Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt
i kommunernes vandforbrug, som det blev
registreret i forbindelse med den vand
forsyningsundersøgelse, som kommunerne
bistod Hovedstadsrådet med i 1975/76.

lo. Miljøministeriet har i slutningen af ja
*7

nuar 1978 til bl. a. samtlige kommunalbe
styrelser udsendt et sæt rapporter, der
beskriver udviklingstendenser og opgaver
inden for miljøministeriets område.
Ministeriet har bedt om, at de udtalelser
rapporterne giver anledning til indsendes
til miljøministeriet inden den 1. maj 78

11. Efterretningssager:
ai Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri
velse til Ministeriet for offentlige ar
bejder, hvori meddeles, at rådets plan
lægnings- og økonomiudvalg på et møde den
3. marts 1978 var enige om at tiltræde
den fremsendte ansøgning om tilladelse
til opbygning af en mindre lokal lystbå
dehavn ved Skuldelev molehoved under for-'
udsætning af, at der udarbejdes en lokal
plan for området.
b

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri
velse til Ministeriet for offentlige ar
bejder, hvori meddeles, at man ikke har
fundet grundlag fqr at meddele den for
nødne tilladelse, at matr. nr. 34 m Øst
by by Selsø sogn anvendes til liggeplads
og reparationsværksted for lystbåde og
bådemotorer for M. L. Automobiler ApS.
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11. fortsat:
c. Miljøministeriet, Slotsholmsgade 12, 121
København K fremsender cirkulæreskrivel
se om bortfald af den delvise refusion
af udgifter til strandrensning og medde
ler, at tilskudsordningen i henhold til
de nævnte cirkulærer bortfalder med virk
ning fra den 1. april 1978.
d. Det meddeles, at Teknisk forvaltn. den 4.
april 1978 har meddelt N. E. S. A. til
ladelse til fremføring af kabel i stræk
ningen Østbyvej - Hyllingeriisvej, Øst
by.
e. Det meddeles, at Teknisk forvaltning den
4. april 1978 har meddelt tilladelse til
nedlægning af telefonkabel i Blakke Mølle
vej, Venslev til K. T. A. S.

12. Sønderby Bylaug,

7T
anmoder om fyldest

gørende svar på diverse spørgsmål angå

Q
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ende kloakvedtægter i Skibby kommune,
specielt det der vedrører den østlige
del.

13. Fa. Måns Ginman m. fl., Frederiksholms

JcOM/ ycJcJLt-,
Å ¿tc/'Väl'j

Kanal 18 A, 122o København K fremsender
tegninger, beskrivelse og tilbudsliste
til anlægsgartnerentreprisen for arealer
ne ved blok 9-11 incl.
I den forbindelse bedes udvalget tage
stilling til, om vejvæsnet kan udføre
diverse jord- og dræningsarbejder.
I bekræftende fald skal der ske en kor
rektion af udbudsmaterialets tilbudslist
og beskrivelse forud for udsendelse til
en eventuel licitation.
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anmoder om at få foretaget en
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åstedsforretning på vejstrækningen
"Strandengen", som løber fra Strandveje ir
til Skuldelev Havn og som er trafikeret
af medlemmer fra grundejerforeningen
Skuldelev Øst, grundejerforeningen
Skuldelev Strand samt en del andre be
boere fra parceller langs vejen.

15, Hovedstadsrådets Trafikselskab meddeler
at man ikke kan godkende den i forslag

Qi,<z /j. /

I fra Teknisk forvaltning udarbejdede

enÅiJj <Z , rføvtsn&w

skitse vedr. busvendeplads i Sønderby.

7

Dog kan HT godkende, at busserne stadig
vender syd for brugsen, blot pladsen
indrettes således, at der kan vendes ud^ n
bakningsmanøvre.
Dette krav er opfyldt i Teknisk forvalt
nings forslag 2.

J
16. Skibby vandværk anmoder om meddelelse

ijj

vedr. udvalgets beslutning på mødet den
2o. december 1977 vedr. diverse samar
bejdsformer mellem vandværket og udvalget/forvaltningen.

17. Skibby vandværk godkendte den 27. okt.
1977 et projekt til vandledningsarbejde
i Rosenvængets forlængelse på diverse

*Pf /l/6foui/Vt£yc J-L-lbJc',
U lXA

f
\f

1/

s/

betingelser, disse betingelser bedes
bekræftet overfor vandværket.

18. Fa. Kiltin, Frederikssundsvej 6o c,24oo
København NV forespørger om en regule

Q/.yi' ¿al&£a

ring af kontrakt på rottebekæmpelse.
Man ansøgte også i 1976 om en forhøjel
se, men da blev det ikke til noget.
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19. Vognmændene
an
søger om takstforhøjelse for hyrevogns
kørsel således:
Vo ne til o

med 4

~ ~n7 r :vU t/

,

(/ „ „
//

assagerer.

Takst I:
Kr. 7,- for de første 3o3 m (startpenge)
"

1,- for hver påbegyndt 3o3 m=
3,3o kr. pr.km

Ventetid pr. time kr. 6o,Kørsel efter tid pr. time kr. 72,VO'-ne for 5

assa erer og derover.

Takst II:
Kr. 7,- for de første 263 m (startpenge)
"

1,- for hver påbegyndt 263 m=~
3,8o kr.pr.km.

Ventetid pr. time kr. 6o,Kørsel efter tid pr. time kr. 79,-

2o. l Sekretariatet rykker for en fastsættelse
af navn på tværvejen mellem Skuldelevvej
og Østergade i Skuldelev.
(Var med på mødet den 23. februar 1978,
hvor man udsatte sagen).

21

,

Jkidn.

<r

forespørger, om det er muligt at få
fjernet et vejtræ ved

udmunding

vej til Skuldelevvej på grund af dets
placering i vejkanten.
Det har efterhånden voldt en del bilister
kvaler.
cÅ/ MdékJcl/tl
22. Drøftelse vedr.
forhold, idet

¿yiuiiik/lk c

ansættelses
;yi-S(¿¿il .'>

ikke i tiden fr

1976 har arbejdet i Teknisk forvaltning.

2
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Drøftelse vedr. arbejdsgang i forbindel
se med bygningsattester/ibrugtagningstil

:;t-d,¿¿d-

ladeiser.
Teknisk udvalg ønsker, at Ejendomsudval
get sikrer sig, at fortov/off. vej er or

é

7T

T

dentlig opryddet og evt. repareret efter
byggearbejder, før der gives ovennævnte
attest.

24. Drøftelse vedr. indkøb af evt. varevogn
Á mvih /}(a> d¿f /■>Je/ 6 O

til vejvæsnet.

25. Valg af medlem fra Teknisk udvalg til

Aj.yjA-Ci t

& W

M

aJüJ

AL

Skuldelev bådelaug.

26. Udvalget underrettes hermed om, at formanden for eftertiden har almindelig
3o
træffetid hver torsdag mellem 16
og

ái /

i_O í.tí

Oa w l

18°° i Teknisk forvaltning,
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Tillægsdagsorden til Teknisk udvalg.
1978 klokken 9°° i
udvalgsværelset.

27./,Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8 - 1 2 ,

t

1253 København K fremsender endeligt
prøvetagningsprogram for badevands- og
andre coli undersøgelser i 1978.

J

28. Bramsnæs kommune meddeler, at der er
valgt følgende medlemmer til Forbrænd inc{sudvalget:

¿.¿'AzAl ifPi

gårdejer

T

(J

maskinsmed

29. Hovedstadsregionens Naturgasplanlægnings
selskab anmoder om at der inden den 15
maj 1978 vil blive tilsendt underretninc
om valg af 1 medlem til planlægningssel
skabets repræsentantskab.

3o. Landinspektør
anmoder om godkendelse af

7 7 -- --------

udskillelse af kommunevej nr. 144 i
Skibby kommune.

.'/ rV ¿n d i/U icå

A / lyz& do/

ansøger på sin fars
6 (Jon
ejer af m a t r . nr. 6o Skibby by og sogn)
vegne om fritagelse for betaling til
hovedkloak og renseanlæg samt detail
kloak .
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32. Sagen vedr. beskæftigelse af unge arbejds^ledige tages op i udvalget til ny disku$

“
sion, idet der nu er ansat en konsulent

AiOMVI

¿i.'Jj/VdC/ijA?
f T / v
t OwJLéf sJLeTK'b

l&tnC' -/

der rykker for arbejdsopgaver.

33. Sagen om lukning af privat vej "Dammen"

/l/ / fø'U'ivj / .-Jsy Â tcçtf-

'Abàèu,-

T

i Vellerup tages op i udvalget igen med
anmodning om godkendelse af vedlagte

7

T

4

forslag til annonce.
¿néüdolstc6 /-¿f

I

34. Børge Sørensen anmoder om at få sagen
om et evt. forsøgsanlæg
læg)

(Bio tromle an

jÀ l

¿zfçi'wJhë-fi

~7T

/ •’

i Sønderby taget op til drøftelse

i udvalget.

I

35. Der er indhentet følgende priser på en
ny varevogn til vejvæsnet:
Benzin - Datsun varevogn med trælad
incl. moms 51.45 o ,- kr.

dil'A-l /(ZûU^yru' .jJikh
~FT~---- 1
---■-----*
<Z
/?~
¿C 0 , 3 0 & 4 <a J

/U yizif.

Diesel - Mercedes transporter med trælac
incl. moms 76.33o,- kr.
Diesel - Peugeot ladvogn med trælad
incl. moms 6 o .3 o o ,- kr
idet det indstilles, at Peugeot diesel
ladvognen købes.

36. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport.
1978 pr. 31-3-1978.
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