Oag og år:

Blad nr.

29. 6.1978
JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Let meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den 29* juni 1978 kl* 09.oo
i udvalgslokale II rned følgende

D A G S O R D E N :

1.

x«

Lokalplan nr, 18«
Der ønskes udvalgets stillingtagen til den videre
procedure omkring det af lokalplanforslaget om
fattede erhvervsområde - jfr. "byrådets behandling
af sagen den 21 *3 .1978 .
4.4*1978: Teknisk udvalg vedtager, at indkalde
j g entreprenør Arne Lar
sen til en nærmere forhandling omkring
en evt* arealerhvervelse torsdag den
27oapril,
12*4*1978: tilsagt
til kl 14oo
tilsagt Arne Larsen til kl 15oo
27,4.1978: På grundlag af de førte forhandlinger
tilsiger man herefter Sv Allan Jensen
til Teknisk udvalgs møde den 1.6.1978
med henblik på en viderebearbejdelse
af forslaget,
Sv*Allan Jensen er tilsagt til kl o9oo
1.6.1978:

Man vedtager, at Sv Allan Jensen udarbeider et forslag, som tilgodeser
interesser i videst muligt omfang
samt at man indkalder
til en
fornyet forhandling torsdag den 29.6.78
15,6,1978: tilsagt
til kl o93o
Forslag til lokalplan vedlagt.

13.7.78
Besvaret den:
under j. nr..

63
Formandens
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27-2

2.
LOKALPLAN NR 16 FOR DALBY
<?Foranlediget af Økonomiudvalgets behandling af
sagen den 13*2,1978 vedtager TEKNISK UDVALG den
16.2*1978, at lade eksist. lokalplanforslag vedr
børnehave indarbejde i en samlet lokalplan for
Dalby - jfr. Hovedstadsrédets referat for møde
afholdt den lo.2*1978*
Man vil herefter afvende plan fra Aug*Christian~
sen samt udfaldet af igangværende planlægning
af idrætsplads m.v. i området,
Sv Allan Jensen vil dog starte selve landsbypla
nen op i al almindelighed.

Cr o?

ØKONOMIUDVALGET 13.3.78* Man anbefaler dækning
af udgiften til lokalplan.
BYRÅDET 21.3.78: Bevilget.
1,5.1978; Sv A Jensen tilsagt til Teknisk udvalgs
møde den 1.6,1978 kl o9oo med henblik pé
en viderebearbejdelse af sagen,
1*6.1978: Forslag til lokalplan udarbejdes og fore
lægges den 29,6.1978
Forslag til lokalplan vedlagt.

3.
Lokalplan nr. 1^ - SDS

t

.Bakkegården.

, gør i forbindelse
med fremlæggelsen af 'lokalplanforslag indsigelse
over intern stiforbindelse ved hans ejendom.
------— ;
Grundejerforeningen 8AKKEHAVEN fremsætter ligelede
indsigelse mod planen, idet man specielt fremhæver
uheldige trafikale forhold.
Vejlauget KIGNÆSBAKKEN har i skrivelse af 6,6,78
gjort indsigelse mod planen i sin helhed.
Advokat Berg Nielsen gør indsigelse imod påtænkt
fællesantenne f,s,v. angår placering.
fremsætter indsigelse mod placering
oy udformning af stianlæg,
“Jægerspris
protesterer mod planen i sin helhed.

Kopi af ovennævnte 6 indsigelser er vedlagt nærvæ
rende dagsorden

~

Dag og

år;
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4.
Gerlev Grundejerforening,
Foreningen retter fornyet henvendelse vedr, stor
skraldsordning.
6,6,1978*. Teknisk udvalg vedtager, at indkalde
grundejerforeningen til en nærmere for
handling,

</ <=v
________ ________ ___

g/?
2o,6,78:

tilsagt grundejerforeningen til forhåndlin.g torsdag den 29,6 ,1978 kl 14oo

R*:S-- nn >i den:
under

. nr.

13.7.1978
77-4-7/29

(NBS)

Z

--------------------------

5.
—

Grundejerforeningen Strandkærgård.
-

Nævnte grundejerforening anmoder om et møde med
Teknisk udvalg omkring de trafikale forhold i
området.
6.6,1978: Teknisk udvalg vedteger, at indkalde
grundejerforeningen til en nærmere for
handling,

_______—

dT zxM

2o.6,1978: tilsagt grundejerforeningen til forhand
ling torsdag don 29.6,1978 kl 15oo

Besvaret

13.7.19
77-4-7/18

(NBS)

under j. n .

6.
Grundejerforeningen Strandkærgård«
Forhandling med grundejerforening vedr. en asfalte
ring af ca. loo m privat vej henhørende under
grundejerforeningens område.
Der henvises iøvrigt til dagsorden for udvalgets
møde den 6.6.1978 pkt. T 28.1,

13.7.1978
Besvaret den:
under j. nr.

6o-7

•' c?*
&>

CpCLt^t

7.
Matr.nr. 11 GT af Bakkegårde
ansøger
oin at opføre en helårsbeboelse med tilhørende k o n 
torlokaler på ovennævnte ejendom, som er beliggenc
i et til sommerhusbeboelse udlagt område.
6.6.1970: Teknisk udvalg kan ikke anbefale sagen,
men har intet at indvende mod et møde i
sagen.
20.6.1970: Tilsagt
den 29.6.1970 kl 16oo

til mødet

Be*v!røte" w . ..... 13 .7 .1 9 Z8
under «. nr-.

27-2-434

8.
MIatr.nr. 4 H af Landerslev,
1 overensstemmelse med ekspropriationen til Drue
dalsvejen erhverver Jægerspris kommune en afstået
lod af matr.nr, 4 D, Landerslev, tilhørende
Det samlede areal af pcl. 2 af matr.nr. 4 H, samt
delarealerne til h.h.v. landevej, udvidelse af
samme, samt anlæg af Druedalsvejen udgør ialt
26.548 m 2 .
Udv3tyknings sagen må godkendes af vejbestyrelsen
for landevej 541 , hvortil der er lyst adgangsbe^
grænsning. Den fremtidige markoverkørsels beliggen
hed må ligeledes fastlægges. Man har ikke ansøgt
Vejbestyrelsesmyndigheden i denne sag, men fundet
det naturligt,•at kommunen selv udformer ansøgnin
gen med henblik på aftale om overkørslens beliggen
hed,
2,3.1978: TEKNISK UDVALG oversender sagen til ØKudvalget med henblik på en videreførelse
af forhandlingerne omkring forpagtningjfr.ØK-udvalgets skrivelse af 17.lo.1977
til
Spørgsmålet omkring markoverkørsel kan
evt, herefter løses i forbindelse med
forhandlingen
ØKONOMIUDVALGET 13*3.78: Anbefaler T.U. indstil
ling, samt at man overlader til S.Å. Mortensen
og Karl Johansen om aftaler for forpagtnings kon
trakt .
14.3.1978: Afleveret kopi af omslag til Sabroe
samt kopi af udstykningssag, som re
turneres til TEKN FORV,mår forhandding om forpagtning er afsluttet.
i
c
s

.—u n d e r j. nr.

<*
; c

14,6.1978: flodtaget udkast til forpagtningsaftale
hvorfor sagen forelægges TEKNISK UDVAL ____________ flr.n ._
•’
^JV>11. .
påny.

---- v/ 1_ *,J
2 8 -2 1 -6

t
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9.
Matr.nr. 4 G QK 4 EA af Bakkegårde«
Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlæg
ningssag vedr. de Elimforsamlingen tilhørende
ejendomme.
Sammenlægningen foretages med det formål, at bebyggolsesgraden kan overholdes, når der foretages
tilbygning til eksist. bebyggelse på matr.nr. 4 G.

sy17.8.1978
28-21-2o

unde- {. «* •

Matr.nr. 7 KN og 7 NT af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender omdelings
sag vedr.
tilhørende ejen
domme.
Det bemærkes, at omdelingen foretages for at mu
liggøre en bebyggelse på matr.nr. 7 HT, der for
størstedelen består af vandhul.

Sy.

Beav&rot de.-«:

, 17.8.1978,

under j. n .

11

.

Matr.nr.

28-21-19

6 B af Landerslev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udskillelses-

12

.

Matr.nr« 7 A og 7 NX af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforan
dringssag vedr. ovennævnte ejendomme, og hvor der
overføres 4o m 2 fra matr.nr. 7 A til matr.nr.
7 NX.

s y

Besvaret d « n : __ 17.8.^978__
under j. nr.

28-21-17

9.
y

13.
Matr.nr. 7 A af Bakkegårde«
/ g 7.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningss
vedr. den
tilhørende ejendom
f.s.v. angår et areal på 529 m 2 , som agtes afhænde
til naboejendommen matr.nr. 7 NY#
Ejendommen er beliggende inden for sommerhusområde
hvor byggeafstand til naboskel skal være mindst

o)
w -

5 m.
Afstanden fra gavl til beboelse på matr.nr. 7 A
til nyt skelhjøme er 4 >44 m.
Det skal hertil bemærkes, at sydvestskellet for
tillægsparcellen følger et eksisterende hegn langs
restejendoramens indkørsel. Med henvisning hertil
søges om dispensation fra mindsteafstandsbestemmel
sen.

s y .
R e s ' ' i C oi':

17.8.1-978

28—21—18
u n d e ' i. nr.
14.
Matr.nr. 9 B af Landerslev.

/tø*l

Planstyrelsen tilbagesender udstykningssag vedr.
den
tilhørende ejendom, idet man op
lyser, at udstykningssager i henhold til kommune-'
planlovens § 4o henhører under kommunalbestyrel
sens kompetance.

&-T>

^

X’c

C=D ø-*

--

17.8.1978

Bes'-

28-21-13

under
—

15.
Lystbådehavne
rejser
forespørgsel omkring etablering af en lystbåde
havn i Jægerspris kommune.
»Spørgeren stiller sig til disposition for en dybe
re drøftelse af ovennævnte forhold og forventer
herefter et udspil fra kommunens side.

1.11.1977: Teknisk udvalg; vedtager,at
indkalde
til en nærmere drøftelse
3.11.1977: tilsagt samme til at give mø
de 1.12.1977 kl 1545.
1.12.1977: Man afventer forhandling med
Hovedstadsrådet - jfr kommunens
skrivelse af 24.8.1977, og hvoi
efter man vil indkalde Dandanel
til en ny forhandling.
rj.4.1978:

"rykker" for svar.
Sagen besvaret s.d.

21.6.1978: Hovedstadsrådet fremsender skrivelse,
hvori man bekræfter, at repræsentanter
fra Planlægningsafdelingen står til rå
dighed for en forhandling.

Rev v a r m ,;;ua.
under i. n .

13.7.1978
71-7

Blad nr.

Daa og år:

29.6.1978

16.

Formandens
initialer:

Kulhuse havn.
Hr Knud Knudsen ansøger i skrivelse af 2o.6.1978
om tilladelse til afholdelse af havnefest i dagene
2o.21.22. og 23.juli d.å©

Besvaret den:

11.7.1978
69-2o

under i nr.

o

vO
O

17.

Katr.nr.

8 Y af Gerlev.

Fa Brendt-Møller Bådebyggeri ansøger om tilladelse
til en udvidelse af eksist. havneanlæg.

Besvare i
under i. ••

16 f.8^1928.
71-7

18.
Kignes Moles Bådelaug.

/f.

-----------a------- -----------------Lrs. Sv. B. Overheck fremsender udskrift af dom
bogen for civilretten i Frederikssund i skelsæt
ningsforretning mellem
og Jægerspris kommune.

n
13.7.1978

Besvaret de.*»:
under j. rvr.

66

71-7

19.

Lystbådehavn - grundejerforeningen VIKING«
Under henvisning til en af Banma.rks Naturfrednings
forening for Fredningsnævnet for Fredeiksborgs amt
sydlige fredningskreds fremsendt skrivelse vedrø
rende anlæg af fornævnte lystbådehavn, hvilket ar
bejde efter det oplyste er påbegyndt, men endnu
ikke er afsluttet , meddeler Naturfredningsnævnet,
at det er konstateret, at anlæget har medført be
tydelige terrænændringer indenfor strandbyggelini
en, hvorfor projektet burde have været forelagt
fredningsnævnet.
Fredningsnævnet skal derfor anmode om, at der til
nævnet af ing, Ludvig Bom snarest indsendes et
detailprojekt, hvoraf det fremgår, hvorledes havne*
projektets endelige tilpasning til strandengen vil
blive.
i sagen
13.7..1978
^svaret den:
ir,

71-7

2o.
JL<=*
. anmoder i skrivelse af 3 oli.
1977 om afholdelse af vejsyn på Holmegårdsvej.

c x / &><2^

g-c—

6„12*1977: Teknisk udvalg vedtog at lade
afholde vejsyn (efter 1.4*78)
4 o 4.1978 j Teknisk udvalg berammer l.juni 1978
kl 133o
i*1*1978: Forslag til kendelse udarbejdes og fore
lægges udvalget på mødet den 29.6.1978

Besvaret den

.13,7.332a

under j. hr.

61-1-1
2/*

21.
// J-fr. vej synsrapport af lo/5 d.å. er der indhentet / /
tilbud på lægning af vinylgulv i Materielgårdens
mand skab srum.
John Breiting, Frederikssund, tilbyder at udføre
ovennævnte arbejde for kr. 2 .573,00
+
moms
______ 463*14
Ialt
kr. 3.036,14
Bogholderiet oplyser jfr. hoslagte kontoudskrift,
at der på beregningskontoen resterer kr, 3555 *62 .

2ylet skal bemærkes, at udover ovennævnte ønskede
/

2/

v i

vinylgulv skal udføres murreparationer/aftræk
fra raandskabsrum for'kr. 15 oo.- - 2ooo.-.

B e æ r e t d.n:

(NBS )

under j. nr.

— ~~

22 .
2 /C . 0 ^ 7 ^ ^

<

Offentlig bivej nr. 133.
har ved en personlig
henvendelse til Teknisk forvaltning fremført klage
over de trafikale forhold forbi hans ejendom,
6.6.1978: Teknisk udvalg udsætter sagen til den
29.6.1978

Besvaret d o n :
under j. nr.

13.7.1978
6o-3-133

(NBS)

S
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23o
Uheldsregistrering,
Vejdirektoratet fremsender Standarduheldstabel
for 4 « kvartal 1977 samt for hele året 1977 *

sagen

^

\7 7

13,7,1978
67-1

under j. nr.

24.
Landevej 341.
Forældrerådet ved Parkvejens Børnehave ansøger
om fornyet behandling af ansøgning omkring etable
ring af fodgængerovergang ved Parkvejs udmunding
i Møllevej.

ir
S

16.8o.1970
Besvaret dwn:
6o-4-2
under j. nr.
25.

Vedr, etablering af knallertbane i Jæ
gerspris kommune.

- O

Kulturelt udvalg den 5/6-78:
Kulturelt udvalg anmoder teknisk udvalg
og forvaltning om at medvirke til at fin
de et areal, der vil kunne godkendes og
indrettes til knallertbane.
Udvalget peger bl.a. på et restareal bag'
Sogneskolen (en lavning mod vest på de
nyerhvervede arealer til baneanlæg).
tilbagesendt KU 11.7,1978

26.
Offentlig strand - Dalby,
ansøger om’
etablering af beskyttende beplantning eller hegn
ved den offentlige strand i Dalby,
6,6,1978: Udsættes til mødet den 29.6.1978

i Besvare. ......
I under j. r>

L-

m

13.7,1978
62-7

«=e_

,oo)
-------- -ør
Æ
.
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27.

:

j5EF3GRDLIDVAL-GET«

s'

Holbæk kommune meddeler i skrivelse af 19*6.1978,
ot ovennævnte udvalg efter amternes overtagelse af
recipientundersøgelserne er opløst.

den:

____
-TTT-T- 80 - 1 - 1

U h u a r ). nr.

_____________

28.
Regionplan
frederikshorg amtsråd frmsender kopi af skri
velse af 14.6.1978 til Hovedstadsrådet vedr.
det af Hovedstadsrådet den 2o.januar 1978 ved
tagne forslag til regionplanens 1.etape 1977-82,
Kopi af skrivelse vedlagt dagsorden.

cPJ?

&

1 sagen
Besvaret d e n : 1 3 .7 .1978
under j. n .

27-4
p. "u:r~v7

Jørgen Christensen
formand

o^g> y / Pctp^-Qp

P lP.

P S

