4. Renseanlæg - campingplads - Kulhuse.

y

Økonomiudvalget har i sit møde den 25.lo.1974
truffet bestemmelse orn igangsættelse af ovennævnte
projekt, således at dette kan være færdigetableret
den 51.5.1975.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til udbudsform
m.v.
’p
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j Beqyøret den:

mider j. nr.

2 5 rll-1 9 7 4
63-3_______
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5. Skovsognets vandværk.
Landvæsensnævnet fremsender kendelse af 2.oktober
1974vedr. skyllevandsafløb fra nævnte vandværk.

under j. nr.

J!^!L^ 7

6* Skovsognets vandværk.
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender projekt for
udførelse af forsinkelsesbassin. Efter anmodning
fra landvæsensnævnet er bassinet indrettet således,
at det virker som filter.
Udgiften ved ændringen af projektet vil andrage en
merudgift på ca. kr. 8.5oo.-.

737'

| Besvare i. den:
| uuaef j. nr.

25.11.1974
73-4-1

1

7. Udvidelse af vandindvindingstilladelse.
LVK meddeler, at der afholdes møder herom for
i/S ISEFJORDVÆRKET-27.11.1974 kl. 15.5o - Kyndbyværke t .
i/S JÆGERSPRIS VANDVÆRK - 11.12.1974 kl. 15.5o Jægerspris Rådhus.

.

——

[i Besvaret den: J 7 ./ S . / 9 7 #
| under j. nr.

7 3 :4 " /

-j

7 .

Dag og

Blad nr.

år:
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5 . 1 1 . 1 9 7 4 .
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8. Vandanalyser fra, vandværker i Jægerspris kommune.
Efterår 1974.

f.

i J

tilfredsst. hyg. kvalitei
Femhøj vandværk
it
ii
it
K m .skolen Kyndby.Krogstrup
i
i
i
i
ii
Thyrahøj vandværk
ii
ii
ii
Kyndbyværket vandværk
Dalby vandværk
(rnaskinfab. VEMA)
Mindre stigning i bakt.indh. i forh. til sidste
undersøgelse
For højt bakt.indh.
Krogstrup vandværk
Driftskontrolprøver vil
blive undersøgt.
Mindre bakt.indh.påvist
Dalby huse vandva3rk
Kyndby vandværk
Prøve 3o«9»74s meget
højt bakt.indh. ikke
fækal
Prøve 2.lo.74sEt væsent
lig mindre bakt.indh.end
den 3o.lo,74
Prøve l6.lo.74: Kimtallel
er nu faldet væsentlig.
Ny prøve udtages oin ca.
1 måned.

rU-,
j under j. nr.

70-f - /■ ____

9

^

9. Østersskalfabriken, ^erlev.
Ved besigtigelse af forholdene d. 6.8.d.å. krævede
man projekt samt rapport for støvmålinger fremsendt
senest den 1 5 . okt. d.å.
Ved udfærdigelse af nærværende dagsorden den 31«°kt.
havde man endnu ikke modtaget det ønskede materiale.

lo. Åbningstid/hossepladsen, Kulhuse.
Stillingtagen til en permanent ordning vedr. åb
ningstid den første lørdag i hver måned.

■ftwm & t

| under j . nr.

N r.

587
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-

j.

^ |

1 0 - 2-3

11

Boligtilsyn,
I forbindelse rned lov nr. 321 af 1 3 . juni 1973 ben
leder kommunernes landsforening byrådets opmærksom
hed på, at såfremt boligtilsynsopgaverne hidtil har
været udøvet af sundhedskommissionen, vil disse op
gaver efter sundhedskommissionernes ophævelse som
følge af miljøreformens ikrafttræden pr. 1. okt. 74
fremtidig skulle varetages enten af byrådet eller
en boligkommission jfr, herved lovbekendtgørelse

§ 2.

under j. nr.

.

o ___

12. Cirkulærer og bekendtgørelser;
Indenrigsministeriets cirlulære af 23. aug. 1974.
om reglement vedr, sundhedsmæssigt tilsyn med insti
tutioner, klinikker m.v.
Under henvisning til lov nr. 381 af 13. juni 1973
om embedslægeinstitutioner meddeles, a.t de kommu
nale råd herefter skal føre det sundhedsmæssige
tilsyn med institutioner, klinikker m.v0 bistået
af embedslægen.
1202 Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 3o.sept.1974
Bekendtgørelse om ophævelse af arbejdstilsynets
tilsyn med de hygiejniske forhold i bagerier og
konditorier.
(§ 77 stk.l, i bkg, nr. 297 af 4* juli 1974 > lov
om airn. arbejderbeskyttelse)
Tilsynet udføres herefter af levnedsmiddelkontrol
len i h.t. bekg. nr, 369 af 27 . juni 1974 om de
tailf orhandling, herunder ved servering m.m., af
levnedsmidler.
12.3.Indenrigsministeriets bkg. nr. 474 af 19 .sept.1974
om embedslægeinstitutionernes virksomhed.
L2.4 Landbrugsministeriets bkg. nr. 482 af 27« sept.
1974 om kød m.m. til hjemmemarkedet.
Vedr. kød, slagteaffald og kødvarer, der er be
stemt til menneskeføde, tilvirkning af kødvarer i
virksomheder, der er godkendt til detailforhand
ling af levnedsmidler og hvorfra salg af de i
virksomheden forarbejdede kødvarer sker direkte
til forbruger omfattes ikke af bekendtgørelsen.
1.2.5 Landbrugsministeriets bkg, nr. 481 af 27. sept.
1974 om ikrafttræden af lov om kød m.m. pr. l.okt.
I 974 (lov nr, 22o af 26 .april 1973 )®

/?.

12.6 Miljøministeriets bkg. af lY.sept 1974 om ophæ
velse af bestemmelser i bekendtgørelser udstedt
i h,t. lov om levnedsmidler m,m, og' lov om dyb
frosne levnedsmidler rn.v.
De ophævede bestemmelser varetages herefter i h.t
lov nr, 3 1 o af 6, juni 1975 om levnedsmidler rn.v.
12.7 Handelsministeriets bkg, nr. 465 af 27*sept,1974
om restaurations- og hotellokaler rn.v,
Bkg. ophæver bekendtgørelse nr. l^o af 2 5 .marts
197o om forskrifter for restaurations- og hotel
lokaler rn.v.

P.u.v.

Niels Bork Sørensen
f ormand
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TEKNISKE

13.

SAGER

Kloakering af 4 parceller af matr.nr. 9 k af
Neder-Draaby.________________________________
Indbudt licitation vedr. ovennævnte arbejde med
deltagelse af entreprenørerne

/5.

Arne Larsen
Bjarne Thorsen
Magnus Jensen
Steen Kvistgaard.
Licitationen er fastsat til kl. 13,3o*
|

sl <*>■»;

jT

14 .

Kloak/syd.
I forbindelse med ovennævnte kloakering skal
byrådet i sit møde den 19 .d.m. tage stilling
til sagens videre forløb på grundlag af en
af de berørte sommergrundejerforeninger ind
sendt redegørelse. Denne redegørelse må for
modes at være overvejende negativ over for
en kloakering, således at TEKNISK UDVALG
allerede nu må fremkomme med en indstilling
til byrådet.
:t
II. I samme forbindelse fremlægges en økonomisk
dispositionsplan for den samlede anlægsperio
de udarbejdet af EA DJ&CO.

I.

Besvaret den:

;
S F B o

63- 3-1

under j. nr.

15 .

7 .1 1 .1 9 7 4

.

1

Baldermosegrøften.
I fortsættelse af tidligere førte forhandlinger
vedrørende regulering af ovennævnte grøft med
deler stiftelsen i skrivelse af 18. sept. d.å.,
at man ikke kan tiltræde den af kommunen fore
slåede partsfordeling, hvorefter mulighederne
for et forlig ikke er tilstede.

Besvaret den:
/ZtéZUZr-ee «

under j. nr.
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2 o.

Byplanvedtægt nr. 11 .
Miljøministeriet meddeler i skrivelse af
29.lo.1974> at matr.nr. lo G af Krogstrup efter
ministeriets opfattelse er beliggende i byzone,
idet det samtidig tilføjes, at den senere ved
tagne byu.dviklingsplan ikke har ændret arealets
zonestatus.
Den af Kyndby-Krogstrup tidligere vedtagne by
planvedtægt er herefter optaget i kommunens for
tegnelse som byplanvedtægt nr. 11.

_J

|

25.11.19 7 4
, . nr.
i unoot
21 .

i

2 7—-1
--JZ/.

Matr. nr. 5 u af Bakkegårde.

(Sommerhusområde).

Ejeren af ovennævnte grund,
ansøger om fornyet behandling af sin sag vedr.
helårsbeboelse.
Amtsrådet har i skrivelse af 16.9.1974 meddelt
efter forudgående indstilling fra byrådet, ikke
at have fundet grundlag for den ansøgte dispen
sation. Sagen er iøvrigt indbragt for boligmi
nisteriet, hvorfra man ønsker byrådets udtalelse
i sagen.
Æy.

25.11.1974
27 - 2 - 3 3 2

22 .

Matr. nr. 12 f af Gerlev.
Ejeren af ovennævnte grund,
i
, ansøger om tilladelse til
at indrette den på grunden værende lade til be
boelse. Ejendommen er i henhold til byudviklings
plan beliggende i landzone.
s y

boyv'jtib'i ciou;__

• i.■ nr.
uttde,

Jr. 587 \-sovcko-ntctwMx

25.11.1974

27-2-341

- iI

10-2-3

23.

Matr. nr, 9 bg og 9 bh af BaJkkegårde.
Landinspektør Søliner Pedersen fremsender ud
stykningssag' for ovennævnte landbrugsejendom,
tilhørende
Bautahøjvej 9 å,
Jægerspris.
sælger 17234 nf 'til Sparekassens
boligfond S.D.S. med henblik på senere detail
udstykning i sommerhusparceller. Hestejendommen
på 54^0 rn beholder
til helårs
beboelse, urtehave m.m.
Ejendommen er i h.t. bygningsvedtægt beliggende
i sommerhusområde.

sy
Bosvarat den:

25.11.974
28 - 1 7-2 1

24.

Matr. nr. 11 h af Skåningegårde.
Por ejeren af ovennævnte grund,
ansøger firmaet Jens og Mogens Withen om god
kendelse af en påtænkt tilbygning på 125 nf i
forbindelse med, at ejendommen tænkes overdra
get til Chaufførforbundet i Danmark til blandet
kursus- og beboelsesejendom.
Den pågældende ejendom er i henhold til byud
viklingsplan beliggende i landzone.

Sy

25 .

Matr. nr. 14 A af Gerlev. (Egelundsgården).
Por Frederikssund Golfklub ansøger formanden,
hr. Kjeld Nielsen, om byrådets godkendelse af,
at der på, ovennævnte a,real søges etableret en
golfklub.
Det pågældende areal er i henhold til byudvik
lingsplan beliggende i landzone.

o

Sy
»ret d e n :. * ^
| uixier i. nr.

26.

/97

7 7 7- S ? P

Matr. nr. lo _t - lo u - lo v - lo x af
Skåningegårde._________________________
Som administrator for Baunehøjfonden ansøger
advokat Rud.K. Ludvigsen om, at ovennævnte
selvstændigt matrikulerede grunde kan sælges

7 6 . coS

7 ^ ---------- :—

Dag og år:
so d i

Blad nr.

5 .i]

sommerhusgrunde.
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De pågældende grunde er i henhold til byudviklingsplan beliggende i landzone.

.U

<3 X
5 I/'*.Jv'oifc.’i L.Ot.

•S under j. nr.

25.11.1974
2 7 -2 - 3 4 2
- ...— ..... - |
— —
J

2 7
27«

Ma.tr. nr. 7 hi af Bakkegårde.
For ejeren af ovennævnte grund ansøger
om principiel godkendelse af, at der
på ovennævnte grund opføres et sommerhus.
Grunden er p.t. beliggende i landzone, men er i
forslag til ny bygningsvedtægt medtaget som
s omme rhu sare al.

7 "

<5^

28 .

Besvaret don

1/S/./97?

under j. nr.

17 7

Dalby Vandværk; Ledningsarbe.ide i Kyndby.
For at undgå gentagne opgravninger i Kyndbyvejen
med påfølgende retablering ønskes udvalgets til
ladelse til, at etablere stikledninger til de
ejendomme i Kyndby (l9 stk. heraf 6 med vejun
derføring), der er beliggende langs hovedvand
ledningen, samtidig med etablering af denne.
Udgiften hertil vil blive kr. 15.ooo.- incl. moms
som ledningsentreprisen må forøges med.
7*7
& gGr&eS?
I B. /
< d;.

29.

S . 7 ?. 7977

Matr. nr. 14 ac. Barakkerne. Vandledning.
Ejeren af ovennævnte ejendom søger om dispensa
tion for kravet om, at vandledningen mellem hu
set og vandværkets stophane ved vej skaf ligge
min. 12o cm under terræn, idet man grundet under
jordiske kilder og flyde sand kun kan komme 55 cd1
under terræn.

Besvaret d e n :
under j. nr.

r. 587

*.s D«rcLO.r*iD<*

29

hov.1

t ?/'.

~r

10-2-3

3o.

Skovsognets vandværk
I forbindelse med fremføring af afløbsledning'
fra vandværket til mose meddeles, at der af
holdes møde vedr. erstatningsfastsættelse
torsdag' den 14 . nov. 1974 således:
kl. 09,00
"
o9,3o
"
lo , 00
Der ønskes fornøden deltagelse fra udvalget.

31.

LDV 541.
På given foranledning meddeler formanden for
amtets tekniske udvalg, hr. E. Andersson, at
regulering af ovennævnte vej er medtaget i
amtets vejplan for 1976/77 me(l kr. 3 mio.
C

L

32.

é ^

unosr 1. nr.

_

j

Yejbelysning Kyndby.
NESA meddeler, at det kontante tilskud, der
iflg'. NESA*s tilbud af 2.11.1973 var på
kr. 50.900 ekskl. moms grundet prisstignin
ger må forhøjes til kr. 56.75o excl. moms.
Arbejdet kunne, grundet bygge- og' anlægsstop,
først igangsættes efter 1. oktober 1974 *

33 .

Vejbelysning dispositionsplan.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til,
hvilke vejbelysningsanlæg der ønskes udført
i indeværende finansår.
f.f'

Besvaret aen:
under j. nr.

'Ift DEC. W<
JfJ?

/

Dag og år:
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Solbakkevei.
Skolenævnet fremsender beboerhenvendelse vedr.
etablering af fortove på, nævnte vej med samtidig
anbefaling om, at opgaven prioriteres højt.

3*<r

35 •

Grundejerforeningen THYRA SMINDE.
36.
Nævnte grundejerforening ansøger om at få optaget
det under foreningen henhørende vejareal som
offentlig vej og anmoder samtidig om, at høre om
betingelserne herfor.
Vejanlægget er umiddelbart efter udvalgets sidste
behandling af sagen blevet asfalteret, hvorfor
der nu fra udvalgets side kan foretages en di
rekte besigtigelse.

Besvaret d o n : * & * & ■ / ? ? ? |
under j. nr.

36.

_S&* /

MÆ •

Vedr. Vejnavn.
Der anmodes om udvalgets godkendelse af vejnavn
for adgangsvej fra Hovedgaden til matr.nr. 9 cfib
9 ch, 9 ci, 9 dy, af Neder Draa,by.
Fra forvaltningens side foreslår man:
KIGNÆS KROGEN
KIGNÆS SLUGTEN

37*

Snerydning.

57.

I henhold til førte forhandlinger vedr. rådig
hedstillæg med vognmand Leo Nielsen, ønsker
denne en forhøjelse på kr. looo,- fra tidligere
kr. 5 *ooo,- til kr. 6.000,— *
Ordningen omfatter 2 stationære vogne + 1 reser
vevogn.

r. 587 *.<5C*fOtO-rf£C£S-iSMAVN

10-2-3
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38 . Materielgården.
Gmforandring af spiselokale og værksted
kr.
95 ° t~
"
35 o,"
800,"
l.ooo,"
3oo,"
300,"
1.4oo,“
"
l.ooo,-

1. Gasbetonelementer
Spær 3ir" x 7 “
Loftforskalling og Gibsonite
Dør og vinduer til værksted
Plader til ekst, gavl
Maling m.m.
El.installation
Inventar
Opfyldning af grusdepot:
Fundablokke
Færdigbeton

"

3oo,i
0
0
"tf

kr. 9.800,-

ialt
Vedrørende indkøb af materiel.

2 . Traktorkost (Epoke)
3 * Saltspreder til Husky (Epoke)

kr.ll.5oo,"
2.5oo,"
2.5oo,-

4. Skovl til forbrændingsanstalten
Ovennævnte foreslås konteret såledesi
konto

18 -o 5 “o8 -ol/o4

beløb budget
11.5oo I5.000

restbudget
3 .5 oo

1) Traktor
kost,
snerydn.

2 ) 18 -o 5 -o7 -ol/o9

2.5oo lo .000

7.500

Saltspreder,
glatføregrus
ning
11.000
Heraf ønskes 7 *000 overført til konto for
vedligeholdelse af
Materielgården: I8-0I-06-I3/50.

3 ) Omforandring af lokaler i
Materielgården: 18 -ol-o 6 -13 / 5 o

9 •800

restbudget herefter restb,
4) Skovl til forbrændings
anstalt: 19-o4-o4“Oo/o9 2.500

3*8o 2

1.3 o 2

<9

4 5 . BFTERRETNINGSSAGER,
4 3 *1 . Feltskydebane - matr.nr. 1 —

af Jægerspris
H o v e d g a a r d . ________________________________

Miljøministeriet meddeler i skrivelse af 21.lo.
1974 til Forsvarets bygningstjeneste, at man
anser ankesagen vedr. den af Bredningsplanud
valget oprindelige meddelte tilladelse af l.aug.
1973 som bortfaldet.

4 3 *2 . Renovation.
Kommunernes landsforening fremsender oriente
ringsskrivelse vedr. genanvendelse af hushold
ningsaffald.

4 3 *3 * Roskilde Fjords Forureningsudvalg.
Udskrift af forhandlingsprotokollen for møde
afholdt i udvalget den 3o*sept.1974*

4 3 .4 . HT.
Kommuneforeningen i Frederiksborg amt fremsende:’
orienteringsskrivelse vedr, zonetakstsystem
gældende fra 1.4*1975.

4 3 ‘5 * Byudvikling-sudvalg.
Miljøministeriet har i en skriftlig fremsættelse
af 3*okt. 1974 fremsat forslag til lov om æn
dring af lov om by- og landzoner. Forslaget,
der ophæver byudviklingsudvalgene, er et led i regeringens almindelige bestræbelser på at for
enkle den offentlige administration.

4 3 *6 . Matr. nr. 6 ^

og 6 —

af Neder Draaby.

I skrivelse af 2 .okt. 1974 meddeler Miljømini
steriet dispensation i forbindelse med at
påtænkte tilbygning.

4 3 *7 * Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af
2 .okt. 1972, at man ikke finder anledning til
påtale af den udførte vejudmunding af Kignæsbakken i Thyrasvej.

4 3 *8 * Hovedlandeve .i nr, 1 4 2 .
Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af
l.okt 1974 "til
vedr. for
bedring af trafikforhold ved Enghavens tilslut- ning.

4 3 *9 * Le genlads /Femhø ,i vandværk.
fremsender skrivelse vedr. b e b o 
ernes planer omkring legepladsen.

4 3 «lo.

Kloak - Balckegården.
Til orientering for udvalget meddeles, at
der afholdes ordinært byggemøde hver torsdag
kl. 15,oo. Første gang torsdag den 7*nov.d.å.

44«

ø

Matr. nr. lo —

af Bakkegårde.

Baunehøj efterskole v/Erik og Wivi Saul, an
søger om byggetilladelse til lærerbolig.
Landbrugsministeriets approbation af udstykning
foreligger endnu ikke.

under

/v y .

-

-tf-

45 .

C

Matr. nr. 22 —

af Barakkerne.

Landinspektør Søliner Pedersen fremsender ud
stykningssag vedr. der
tilhø
rende ejendom f.s.v. angår en parcel på l6ol nf,
som agtes frastykket til sommerhusbeboelse.
Å

Fornyet behandling af samme sag grundet en på
ejendommen hvilende deklaration.

3 (^C> ' o o> o

s?

2 5 .1 1 .1 9 7 4
2 7 -2 -2 4 3
46.

Kloak/syd.
FA DI&CO fremsender projekt vedr. mandskabsrum
m.v. i forbindelse med kommende renseanlæg, her
under projekt for udløbsledning.

^

Niels Bork Sørensen
formand
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