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JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

c_y

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 5* december 1978
kl. 09.oo i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.
Støjgener.

r ~ ..........

- ir_

~

.........
7.12.78

84=8

M 2.
Bistader kyndbyve.j 26.

• 7.12.78

1

1. nr.

85 -8-1-3

M 5.
De kommunale vandværker,
Fa. Fr. Dahlgård A/S, Holbæk fremsender tilsyns
bøger med rapport fra eftersyn og trykprøvning
af hydroforer på vandværkerne.

^ JL____________
_______
/£>&/-

Bem. :
Skovsognet vandværk : uvæsentlige tæringer
Femhøj vandværk
:
"J
"
Neder Dråby vandværk:
"
"
Trykforøgerstation :
"
"
+ en større tæring
Dalby vandværk
: uvæsentlige tæringer

______r _

__ ^

<
y
T
, ------ ’

'ZJC*/'-

cS

j _______________

__ y*-__________ Ar^^r</cr>/^ s?&s?

og 8o-l-^

<

,________________ _

M 4.

/ s'S

Femhø.i vandværk.
Brø.ndbocer Egon Christiansen fremsender resultat
af udsyring af boring 3« Ydelse 22 n?/h. Boringens
kapacitet er ikke tilfredsstillende, alt tyder på
ut det vandførende sandlag er tilgroet af rust og
kiselsten, således at udsyring af boringen ikke
hjælper.

5 . 12.78
unde r i. nr.

80-1 -2-6

M 5.

/Z<Z>.___ ~ P ^ / Z J r ep'A s -

Skovsognet vandværk.

_______ Sidser//

Den gamle renvandspumpe fra vandværkets start
er dekekt og skal udskiftes inden sommersæsonen
1979 . Pris for ny centrifugalpumpe 100 n?/h og
30 HK incl. moms og samtlige installationer ialt
ca. kr. 38 .000 ,-

fp *2//z> Assr?

6 . 12.78
j
<Å.

under j. nr

/'g?/- *s^ø 7~
r?

M 6.
Vandledning, Engvej, Neder Dråby.
Under henvisning til, at
har fået
indlagt vand på ejendommen, søges fra Forvaltningen om tilladelse til at nedlægge en 5o mm hoved
ledning i vejen, som kan forsvne de 3 ekst. ejen-r
domme, samt ovennævnte
ejendom*
Ejendommene er alle forsynet via vandstik fra
Vængetvej, som hver for sig forsyner op til 3
ejendomme. Vandforsyningen til
ejendom er
gjort midlertidig.
Anlægsudgifter anslås til ca. kr. 2o.ooo,-.
1,8.1978: Der udarbejdes projekt til brug for til
bud (Erik Johansen)
Dette forelægges udvalget til endelig
godkendelse,

1.9.78* E.J. fremsender* tilbud på kr. 31*142 excl.
moms.
5.9*78* Godkendt.
2o.11.78* Erik Johansen fremsender regning på ovennævnte arbejde, ialt kr. 36 .2 o2 ,excl. moms. I beløbet er incl. 6 .010 ,for udbedring a,f ekst. vejbelægning
med stabilt grus, idet intet af det op
gravede materiale kunne genanvendes, og
vejen iøvrigt var kørt op af gravemaski
nen. .

5*12.78

n
.Ho-

80-1. -3 -7 ___

unde 1 )• >

M 7.
Vandanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse for tungmetal
ler fra Gerlev forbrændingsanstalt.

„

—

j i esv iret den: _
under j. nr

5 .12.78

.

80-1-0-23

M 8.

V an di n dy 1nd.i ng
Adv. Hans Søby søger for
Svanholm om indvinding af 300.C00 m3 årlig.
3.1.78: Anbefales mod der gives tilladelse til .
de vfor afgrøderne nødvendige vandige
vandmængder.
I6 .I.78 : Hovedstadsrådet meddeler, der er indledt
teknisk vurdering af det ansøgte,
18*8*7$! Hovedstadsrådet fremsender meddelelse
om off. møde på Svanholm Gods
mandag den 18. sept, 1978 kl. 14 «00 .
. 5.9.78! Formand + næstformand + ing. Ibsen deltage
lo.11.78: Hovedstadsrådet fremsender kendelse på
D.45 .OOO n?/år.

7

I Besvaret o o n :

5 .12.78
80-1 -0-1 -1 2 •

under j. nr.

M 9.

M 9.

Cy/ l

Vandindvinding.
Frederiksborg Amtsråd, vandafdelingen, fremsender
ansøgning fra fa. Han.Regn til udtalelse.
Ansøgningen omfatter vandindvinding på matr. nr.
2 H, Neder Hr^w. Vænget 17, tilhørend
på ialt 9.000ri?/år.

■Besvaret d e n : „

_________ _________________________________
erf> -

---------------- —

7.12.78

80-1 -0 -1-8

| liiv
J
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M lo.
Renovation

- tilslutning.

Ark. Mangor & Nagel fremsender forslag til re
novationsordning på ilølleparken.
Udover de ønskede 38 stativer og 72 sække ugent
lig ønskes opstillet en container.
S.

rr~
W
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' Besvaret den:
I under j. nr.
l ....... . __

7 .12.78
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M 11.
Levnedsmiddelkontrol.
Den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol i Frede
rikssund fremsender skrivelse til borgmester Karl
Johansen som medlem af budget- og regnskabsudval
get, idet det meddeles, at Frederikssund byråd har
opsagt lejemålet med justitsministeriet om loka
ler til biltilsynet med fratrædelse den 1 .7 «1981 *
Det foreslås i skrivelsen, at levnedsmiddelkon
trollens lokaleproblemer ikke kan afvente en om
bygning tidligst efter 1.7.81, hvorfor man vil
henstille til byrådet at opgive ombygningen og i
stedet fremskynder erhvervelsen af en egnet grund
og projekteringen af nybyggeri.

Besvaret d n : .
I under f. nr.

5*12.78
85-1

M 12.
Hatr.nr« 3 A m.fl. af Tørslev.
, ansøger i skrivelse af
26 .9*1978 om principiel godkendelse af påtænkt
indretning af minkfarm på ovennævnte ejendom
3.lo.78; Der anmodes om fredningsnævnets udtalel
se.

8 .II.78 : Sekretariatet for fredningsplanudvalget
fremsender kopi af skrivelse til fred
ningsnævnte for Frederiksborg amts syd
lige fredningskreds mej meddelse om,
at sagen vil blive f o regå frednings
planudvalgets møde i december måned,
idet det indstilles, at der meddeles
afslag til det ansøgte.

| Besvaret d o n :
1
! under j. nr.

5.12.78

85 - 8-1

M 13.

/V /« -?

Donekrogen renseanlæg.

y

Det af udvalget ønskede projekt til forbedring
af afløbsforholdene fra ovennævnte ejendom ses
ikke modtaget.

o

z

7 .11.78: Sagen fremsendes til Hovedstadsrådet.'

14.11.78: Møde på Jægerspris rådhus med ing.•
Holm og ing, Hauge - . ;
fra Køben
havns kommune + ing. Ibseh. Anlægget
vil blive foreslået udført som et mi
nibiologisk renseanlæg, hvor— ove-rflardevand -ledes eeperat- uden om rensean
lægget til Roøleild» Fjord vi-a-den-sædrvanlige e,fløbsgrøft.

Besvaret d e n : . . ^ . 12.78
81-2-1-5

M 14.
Forhandling af fisk fra vogn.
Hr. Niels Hansen, Ejby fremsender ansøgning om
tilladlse til forhandling af fisk fra vogn. For
handlingen skal skal efter aftale med uddeleren
i Jægerspris Brugs foregå på brugsens parke
ringsplads.
Efter aftale med stadsdyrlægen er ansøgningen
videresendt,hvad angår godkendelse af vognen.
9.11.78: Stadsdyrlægen meddeler, at vognen er
godkendt til den omtalte forhandling.

#•.12.78

83-7 -II

/

^

.
Q?s? ^

lo.11.78: Udvalgets holdning overfor problemet
er efter aftale med ing. PI. Larsen
forelagt Københavns kommunes rådg.
ingeniørkontor, ing. Kåtsner;(tlf.
), Denne beklagede den lange
ekspeditionstid og lovede en redegø
relse senest den 24 * ds. overfor for
valtningen, samt at udvalget til sit
møde den 5»12.d.å. ville få tilsendt
en skriftlig redegørelse.

under j. nr.

—

J?

S
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Miljøsager,

///S.
M 15.
Lokal modtagestation f. olie- og kemikalieaffald.
Hillerød byråd fremsender skrivelse ang. kursus
for personalet på ovennævnte modtagestation man
dag den 11 .12,78 kl, 1 3 .00 .
Der påregnes 1 - 2 deltagere fra hver af de til
sluttede kommuner.

1f

5 .12.78

/arøl

82-4-2

runcicr |. m.
M 16.
Kommunekort.

Geodætisk institut fremsender skrivelse ang. til
ladelse til at anvende luftfoto til de nye kort.

5 .12 .7.8 ....
28-3-1____

M 17.
Losseplads.
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■7 .12.78
82-2-1-9

Dag og år:
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TEKNISKE SAGER.

_ Æ _

T 1.
Regionplan.

Ty

Kovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse af
31.lo.l978 til Miljøministeriet, hvori man anmo
der om godkendelse af forslag til
"Regionplanens 1. etape 1977 - 1992”.
Endvidere fremsendes fortegnelse over en vurde
ring af kommentarer og bemærkninger til "Region
planens realisering 1977 - 1992 .
Til orientering for udvalgets medlemmer vedlægges
uddrag f.s.v. angå,r Jægers pris kommune.

Tys

TT/y

T 2.
/y .

Katr.nr« lo E m.fl. af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-?
sag vedr. den Baunehøjfonden tilhørende ejendom
og hvorefter denne udstykkes således:
pcl. 1 : Beholdes af ejeren og anvendes som hidtil
pcl, 2 : Afhændes til Mariaforbundet. Ejendommen
agtes bebygget med bygninger til efter
skole- jfr. lokalplan 13 .
Da Kariaforbundets ejendom iflg. lokalplanen får
status af landzone, anmoder man om, at byrådet
forelægger sagen for Hovedstadsrådet.

r

;

unuo.r i. nr

_

22.1? c.107*1
20-21-3.6

Z3.
T 3.
Uheldsregistrering«
Vejdirektoratet fremsender standarduheldstabel
for 1 . kvartal 1978 .

^ ' nnnf'ii

7.12.1978

U'Oovarot d o n : __________
- i. nr.

87-1

yyy

T 4.
Matr.nr. 6 DO af Bakkegårde«
For ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender landinspektør Børge Hansen forespørgsel
omkring udstykningsmuligheder.
Ejendommen har et areal på 1923 m2 efter en i 1974
sket supplering med 4o9 m2. Ved den seneste off.'
vurdering er ejendommen sat til kr. 93*7oo.-. Med
tillæg af salgsomkostninger vil dette svare til en
salgspris på over kr. loo.ooo.-, hvilket efter ej
erens opfattelse er helt uopnåeligt for den pågæl
dende grund. Ejeren ønsker derfor ejendommen udsty
ket, således at der fremkommer 2 parceller af stør
relse henholdsvis 961 m2 og 962 m2, således som
vist på udstykningsforslag 1.
Såfremt byrådet nærer for store betænkeligheder
ved at dispensere til disse parcelstørrelser, øn
sker ejeren alternativt en udtalelse over ligele
des udstykningsforslag 2. Bette forslag forudsæt
ter, at ejeren er i stand til at erhverve 3 H m2
af naboejendommen matr.nr. 6 DN(matr.nr* 6 BN er
på 1511 m2). I så fald kan der blive tale om 2
parceller hver på 1117 m2. Bet skal dog bemærkes,
at der ikke har været forhandlet med ejeren af mat
nr. 6 BN om muligt køb af suppleringsareal, idet
ansøgeren forinden ønsker at kende byrådets stil
ling til nærværende ansøgning.

22.12.1978
£

27t 2~45q

____________ ___

T 5.
Lokalplan 17 - Lyngerun.
-H .

Planstyrelsen fremsender skrivelse af 16 « nov .1978
hvori man fremfører, at det af planen omfattede
areal bør overføres til byzone.
Kopi.af skrivelse er vedlagt dagsorden*

r , , t;./afOt

..... -

under j. nr.
■.A
v..? ■ . -V Ja,

far.ySv'f&atfiz-

27-2

Dag og 5r:
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T 11.

77^

Horns Herreds Rideklub v/ Kirsten Hansen
* ,--^7 ^ 7 ^
Storhøjgård, Bonderup, 4o5o Skibby, an
søger i skrivelse af den 15/8-78 om til /er^.
skud til en skurvogn.
Skurvognen er tænkt anvendt til brug for
tålelige toiletforhold samt beskedent
klublokale.
Brisen er anslået til kr. ca. 15~2o.ooo,
og ønskes opstilet på ridebanen i Lyngerup på matr.nr. 6 E af Lyngerup (ved si
den af ridehuset).
Sekretariatet den 16/8-78:
Teknisk forvaltning må konsulteres rn.h.t
tilladelse til opstilling af skurvognen
samt etablering af toiletafløb ra.v.
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Når klubhuset ved Eemhøj Stadion er eta
bleret, vil der evt. blive frigjort en
toiletvogn og en skurvogn.
Teknisk udvalg anmodes om en udtalelse
til forslaget f.s.v. angår etablering
af oinh. "faciliteter” ved ridehuset i
lyngerup.
TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen fremsendes
til Hovedstadsrådet rned anbefaling.
Nødvendigt afløb må etableres til samletank.
BYRÅDET 21.9.78: Godkendes.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 2o.ll.l97^
tilladelse til det ansøgte.

7.12.1970

J^>
i a)

T 12.

/ -/2.

Lynge ru p Camping
. ansøger om forlængelse af frist
for fjernelse af udstillingsbygning.
Tidligere meddelt frist var 1. okt. 1978, og denne
ansøges nu forlænget med 3 &r.
3*lo *1978:
TEKNISK UDVALG indstiller til byrådet, at man over
for HGVEDSTADSRÅOET anbefaler 1.oktober 1979, idet
lokalplanen til den tid må forudsættes endelig
ved tage? t*

BYRADET.17.10.78;

T.U. indstilling godkendes.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 8 .nov.
1978 » at man herfra har fastsat fristen til 1 *
april 1979 *

i

sagen

V«12 o.1978

Befaret

27-2/1 P 17

uncer j, nr.

T 13.
Katr.nr. 12 H af Bakkegårde.
Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 2.11.78 af
slag på ansøgning fra
til at benytte
ovennævnte ejendom til helårsbeboelse.

j i sagen

7

7.12;1978

Besvaret c'an ;
uncer i. nr.

.. .
27-2-445

T 14.

Z/ty.

Lokalplan 16. Dalby,
Planstyrelsen meddeler i skrivelse af 7 . nov.
1978 , at planforslaget er videresendt til høring
hos berørte myndigheder iøvrigt.
Samtidig anmoder man byrådet om til sin tid, at
underrette planstyrelsen om, hvorvidt byrådet
efter gennemførelsen af offentlighedsproceduren
omkring lokalplanforslaget ønsker at fastholde
forslaget til udvidelse af § 15 -rammerne.

Bii(iynrot d ® n ;
u'H'lof j, hr,

l/!®-- *1978

27-2

C 3 S -ii> e ,

— 7^

^

^

^

T 15.
Kollektiv trafik.
Kollektiv Trafikforbund fremsender sammen med
skrivelse af 6.11,78 en fortegnelse over ind
komne klager vedr. HT's drift.
Man anmoder om en sagsbehandling samt en videresendelse til HT.
Der vedlægges dagsorden kopi af såvel skrivelse
som fortegnelse.

Byplanvedtægt lo (centerareal).
I bebyggelsesplan til centerareal er forudsat
etablering af en sti fra arealet og ud til Mølle
vej.
Således foranlediget forespørger Jægerspris Brugs
forening om mulighederne for at få denne sti etab
leret, idet behovet for stien allerede nu er til
stede.

T 17.
Atomkraftværk.
Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af skrivelse
til Hovedstadsrådet vedr. Amtsrådets stillingtagen
til rapporten
“Placeringsmuligheder for atomkraftværker øst for
Storebælt'1.
.1 sagnn
,
7.12.1978
Besvaret d o n :____ ;__ _______

under j. ,<r

T 18.
Natrenovation.
Kong Frederik VII's stiftelse meddeler i skrivelse ----------- ^
af 23.lo.1978, at man har godkendt en forlængelse
af aflæsning i Hovnæs Plantage frem til I.4 .I980 .

.i sagen
Besvaret d o n :

under j. nr.

7.12.1978
82-2-1

T 22,

Kignæs Bakkens Vejlaug,
Vejlauget har i skrivelse af 19.9*1978 fremsat
flere forespørgsler til kommunen af vidt forskel
lig karakter.
Af hensyn til overskueligheden heraf vedlægges
dagsordenen kopi af skrivelsen med tilhørende
skitse.
3,10,1978:
vedr udvalgets behandling: se svarskrivelse af

ll.lo.1978
11. lo. 1978,:
rekv tilbud fra NESA vedr udskiftning af gløde'
lampero

22. 11. 1978:
Modtaget supplerende skrivelse fra vejlauget i
relation til skrivelse af 19 .9 *1978 .
3o.11,1978: modtaget tilbud fra NESA:
kr.2.4o5,- incl, moms.

ca

l- :
; vinuCf

fj4.vo;

.ir.

f, 1979^ ..
'o . -G-

77-4-7/45

T 23 .

9 ^

au*. £ 9 .

Landeveje/cykelstier.
Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af
22 .11.1978 omkring ovennævnte.

9^9
7.12.1978

8 ec 3 r o t d o n :
under j. nr.

6o-4-2

T 24.
Hyllestedvejen.
I forbindelse med BM ref.nr.ll meddeles det, at
en aflevering af arbejdet med II etape er nær
forestående. Dato herfor vil foreligge til ud
valgets møde.

XZa ., ^ > 2 d

3 33.

T 25.
Grundejerforeningen VIKING.
I forbindelse med besigtigelse den 13 « oktober
1978 vedr. det af grundejerforeningen udførte
havneanlæg fremsender Naturfredningsnævnet kopi
af skrivelse af 23.11.1978 til Ministeriet for
offentlige arbejder.

T 26.
Teknisk forvaltning/dulefrokost.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til tid og
sted for den hor omhandlede bespisning.

T 27.
Muldvarpebekæmpelse.
Statens skadedyrslaboratorium meddeler i skrivelse
af 6. november 1978, at der afholdes giftkursus
den 14 . februar 1979 på hotel Landsoldaten i Fre
dericia.
Kursusafgift kr. 75*-*
Kommuneingeniøren indstiller Niels Bork Sørensen
til deltagelse.

n
,
, ,
7.12.1978 (NB i)
Bec. varet d o n : _,_V
__ '
under j. nr.

85-8-2-2_______

Dag og år:

Blad nr.

5.12.1978

T 28 o

7^/.

Indkøb/vedligeholdelse af materielgårdens maskiner
og materiel.
Der mangler fornødent grej både til vintervedlige
holdelse og til græsslåning m.v.
Budgettet for 1978 levner ikke muligheder for an
skaffelse af nogen art.
Teknisk forvaltning har herefter i samarbejde med
vejformand og gartner prioriteret nødvendige an
skaffelser ud fra budgettet for 1979 » hvori er af
sat til anskaffelser og vedligeholdelse:
1, Til vintervedligeholdelse
2. til materielgården iøvrigt

kr. l6o.ooo,oo
”
153 *ooo,oo

Nedenstående indhentede priser
er incl. 2 o ,25 $ moms.
1. Nye læsseramper (er indkøbt) kr.
2. u sneskraber
'
kr.
3> " traktor (nødvendig a.h.t.
nedenstående)
IMT 578 (svarer for Ferguson 185)”
Dalby ^askinforretning å /S har
tilbudt
a. Ford 5ooo årg. 1974 kørt
5ooo timer for kr.58 .922,50
b. M.F. 185 årg. 1973 kørt
289o timer for kr.58 .922,50
4. Ny hydraulisk kost for trak
tor i h.t. tilbud fra EPOKEforudsat at den købes sammen
med nedenstående græsklipper u
5 . EPOKE græsklipper for rabat
ter, grøfter, hækklipning og
grøfterensning model GH 7o,
rækkevidde 7o m
"
6. HUSKY traktor incl« klippe
maskine og brugt førerhus
monteret
2 koste til ovenst. forefin
des på materielgården
"

3 .91 o,oo
11.3o3,5o-

^

(yO
G
^T
C
/2

t-

86 ,580,00

(7 C
L
O
'lé
-cS
IO
l
.£

22.486,75

6 3 .973.00

43 .824,50 —

ft

,

kr. 252.o77.75
I ovenstående opstilling er regnet med 5 %kom
munerabat på-HUSKY traktor
samt lo io introduktions rabat på IMT 578.
På IMT 578 ydes lj års garanti.
Tilbud på traktorer er fra HORNSHEDDERS MASKINSERVICE i Jægerspris.
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T 29.
Arbejdstøj til materielgårdens mandskab.
Jfr. udvalgets beslutning af 7.11.d.å. er der ind
hentet nedenstående tilbud på KANSAS arbejdstøj kvalitet Luxe orange*
Termotøj er tilbudt i 2 kvaliteter, hvoraf Teknisk
forvaltning indstiller et tilbud fra
1. Chr. Jensen, Græsted, på 17 sæt af god, dansk
kvalitet for kr. 3 *66o,oo incl. moms.
NB. Øvrige tilbud omfatter 34 sæt arbejdstøj + 17
sæt thermotøj - kvalitet KANSAS.
Alle priser er incl, tryk "Jægerspris kommune"
på jakkernes ryg og incl. moms.

2

. Chr.

Køllers efterf. A/S, København 0.
Arbejdstøj kr. 7 .185,00
Thermotøj "
3*25o,oo

3. Dohm Industri Beklædning, Herning.
Arbejdstøj kr. 7*441>oo
Thermotøj "
2.882,40
4. Jess Herre- og Drengetøj, Jægerspris.
Arbejdstøj + thermotøj kr. 11.250,00
5« Jggerspris Brugsforening.
Arbejdstøj kr. 7#614 ,85
Thermotøj “
5*816,00
Forvaltningen indstiller:
17 sæt thermotøj fra Chr. Jensen
kr.3660 ,34 11 arbejdstøj fra Chr. Møllers efterf.kr.7 i8 5 ,-

P. u. v.
Jørgen Christensen
formand
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Lokalplan nr«2o.
Der ønskes udvalgets godkendelse af, at der ud
arbejdes lokalplanforslag for et område ved Kulhuse havn, som skal sikre områdets fortsatte an
vendelse til stejleplads for erhvervsfiskeri o.l.

22.12.1978

unoer j. nr.

587A/SDAFOIO-FREOFRKSHAVN
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