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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
Tirsdag, den 19. marts 1985/ kl. 10.30.
i udvalgs lokale II med følgende
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Forbrændingsanlæg - Gerlev.
7
Møde med repræsentanter for Miljøstyrelsen vedr.
ovennævnte sag og med udgangspunkt i byrådets be
handling af sagen den 19. februar 1985.
Embedslægeinstitutionen samt Hovedstadsrådet er
ved modtagelsen af nærværende dagsorden anmodet
om at lade sig repræsentere i omhandlede møde.
5.3.1985:
Udvalgst afventer skriftlig besvarelse af byrådetc
skrivelse af 2o.2.1985 fra såvel Hovedstadsrådet
som Miljøstyrelsen.
Udvalget indleder nu forhandlinger med AF AV og
starter med en besigtigelse
tirsdag den 19.3.d.å. kl.l3oo

Forbrændingsanlæg i Gerlev.
I fortsættelse af mødet den 5.3.1985 på Rådhuset
med repræsentanter fra Miljøstyrelsen fremsende
styrelsen skrivelse af 11.3.1985, hvori man med
deler, at man inden
1.april 1985
ønsker byrådets tilkendegivelse om de videre på
tænkte dispositioner i sagen.
Kopi af skrivelsen er vedlagt dagsorden.
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Kignas Hole.

y ^ tf
Naturfredningsnævnet fremsander afgørelse i sagef
omkring ulovlig opfyldning på molearealet.
Afgørelsen berører også i et vist omfang det af
kommunen udarbejdede forslag til lokalplan 23.
Kopi af afgørelsen er vedlagt dagsorden0
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31.1.1985:
Teknisk udvalg vedtager, at sagen optages til vi
dere drøftelse med oådelauget, som i øvrigt i skri
valse af 23.1,1985 har ønsket et møde i sagen.
1.2.1985*
1
Tilsagt bådelauget til mødet den 7.2,1985 kl.l33o
7.2.1985:
Han enedes om, at det af Naturfredningsnævnet kræ
vede materiake forelægges udvalget til bedømmelse,
hvorefter kommunen videresender dette til Naturfre
ningsnævnet med evt/kommentarer.
13.3.1985:
Sådelauget fremsender omhandlede tegninger til ud
talelse og til videre befordring.

27.3.1985

i.

Regulering af landevej 541 - Over-Dråby/Lyngerup.
Bom aftalt mellem Frederiksborg amtsråds tekniske
jdvalg og herværende tekniske udvalg fremsender
rrederiksborg amtsråd forslag (2 stk.) til udførel
se af forstærkning og stianlæg på landevej 541 fra
Qver-Dråby til Lyngerup,
caggø forslag indeholder forstærkning uden breddeforøgelse af den eksisterende kørebane, samt udfø
relse af dobbeltrettet fællessti øst for vejen, sorr
i den bymæssige bebyggelse langs vejen erstattes af"
enkeltrettede fællesstier i begge vejsider.
Hvor stitrafikken ved overgang mellem landområde oc"
byområde skal krydse landevejen udføres hastigheds
dæmpende foranstaltninger.
Forslag II afviger ved at de enkeltrettede stier
gennem Lanaerslev erstattes af en dobbeltrettet fæ©
lessti øst for vejen.
Oer ønskes udvalgets stilling til tid og sted for
en gennemgang af projektet med repræsentanter for
beboerne i Landerslev.
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Byrådet har med skrivelse af 22.oktober 1934 med
delt, at man intet havde at indvende imod et den
3.september 1984 fremsendt skitseprojekt til oven
nævnte vejforlægning.
amtsrådets tekniske forvaltning har med skitseprojektet som grundlag udarbejdet et detailprojekt,
som ved skrivelse af 8.marts 1985 er fremsendt til
udtalelse•
I avrigt afholdes der detailbesigtigelse berammet
til den 29,3.1985, hvori kommunens to specielt ud
pegede medlemmer deltager.
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Hovedlandevej 142 - Forlægning VEST Un GERLEV.
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