JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, den

2. maj 1985, kl. 09.15.

i udvalgs lokale II med følgende
D A G S O R D E N

:

MILJØSAGER

Selvdøde husdyr«
Pens. politiass. Hemmert Lund, Vodroffsvej 5>
19oo V, der ejer den fhv. politihest "Mona",
som er 28 år og p.t opstaldet på Baunehøj Efter
skole, anmoder om tilladelse til, når dette bli
ver aktuelt, at måtte begrave hesten på efter
skolens område, jfr. roiljømin.’s bkg. nr. 664
afl 6/l 2 1984 , kap. 4 .2 .6 .
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Sagen videresendes til PM i Prd.

24 .4 .8 5 :
PM fremsender kopi af bødeforlæg; til orienteT'ir>a*.
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Olie- og kemikalieaffald
Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse
ang. kommunale afhentningsordninger for ovennævn
te affald.
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Kemikalieaffald.
Panform Kemi meddeler, at man ikke kan aflevere
spildevand fra samletanken.på fabrikken til den
hidtidige aftager Skibby kommune, og anmoder i
stedet Jægerspris kommune om at anvise en bort
skaffelsesordning.
Per kan her henvises til det kommunale regulativ
for bl. av -kemikalieaffald, hvilket medfører, at
afhentningen foretages gratis for producenten,
når der som her er tale om mindre end 5 o*ooo kg
årligt mod at producenten betaler Kommunekemi 1s
afgift.

7 HAJ 1985 _

-

82 4 -2

...
!
_ {

Pan-py-a. t i o n s k ø r s e l.
Renovatørerne indkaldt til møde den 2.5*95 kl.
I 0.30 srg. de økonomiske konsekvens8r i forbin
delse med tilslutningen til AFAV.
Desuden skal udformningen sa samtlige kontrakte:
med renovatørerne ang. kørsel med dagrenovation
ændres, såledse de tilpasses,den ændrede kørsel-
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Rensningsanlæg.
Miljøstyrelsen fremsender bkg. nr. 574 af 14*11*
1984 ang. slam fra rensningsanlæg, samt cirkulæ
re af 16.1.85 om bortskaffelse af samme.
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Spildevandsanalyser.
Hovedstadsrådet fremsender konklusion for året
1984» idet man anfører at resultaterne fra an
lægge i Kyndby, Krogstrup, Lyngerup, Éanderslev,
Gerlev, Over Dråby, Dalby øst og Ny Krogstrup
generelt tyder på mangelfuld drift og vedlige
holdelse.
Man anmoder derfor kommunen om inden 2 måneder
at fremsende redegørelse for det hyppige antal
overskridelser af udlederkravene, samt forslag
til forbedring af driften og vedligeholdelsen
af renseanlæggene.

zr\j 1 -javan dg a n a ly s e r .
Frederiksborg Amt fremsender analyseresultater
£y^\ anlæv.vene i J3?'Tsr3‘oris , Færgelunden, Herlev
gi., Dalby ost, Over Drdby gi., Over Dråby nyt,
ICundby og Krogstrup.
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v'ikkevendsana3yge.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Jægerspris
vandværk.
Ingen bem.
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Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Jægerspris v.v.
Ingen bem.
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Drikkevandsanalyse♦
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Dalby v.v.
Mindre overskridelse af ve il. værdi for kimtal
ved 37 C.
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Miljøstyrelsen fremsender cirkulære af 26.2.85
ang. vandiøhsioven, sarat bkg. nr. 49 af 15*2.85
ang. klassifikation og reg. af vandløb samt om
regulativer for off. vandløb.
/
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Buskørsel.
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HT fremsender notat om spørgeskemaundersøgelsen,
som blev gennemført i Jægerspris kommune i marts
1983.
Notat er vedlagt dagsorden.
Notatet indeholder hovedresultaterne fre undersø
gelsen. HT's planlægningskontor foreslår, at tek
nisk udvalg behandler notatet med henblik på en
fastlæggelse af det videre planlægningsarbejdes
indhold og målsætning.
•
Når ovenstående spørgsmål er afklaret, foreslås
det, at kommunen indkalder HT til et teknikermøde
29.11.1984:
Det overlades i første omgang til HT og Teknisk
forvaltning til at forberede et møde med Teknisk
udvalg og den i sin tid nedsatte trafikgruppe med
henblik på en gennemgang af den her udarbejdede
rapport.

HT og trafikudvalget indkaldt til møde med TU
torsdag den 7 * marts 1985 » kl. 1 7.00 i byrådssa
len.

TEKNISK UDVALG, 7 . 3 . 1 9 8 5 : Man diskuterede
her kontrete forslag til omlægninger etc.
Desuden oplyste HT, at sidste frist for
påvirkning af den kommende vinterkøreplan
er den 31.3. samme
år, sidste frist for
kommentarer til sommerkøreplan er 30.9.
året

,

før.

Fra Teknisk Udvalg vil man følge linien
Duemosevej samt linie 317 op, samt evt.
te l e b u s .
Chr. Led, HT orienteret med kopi af dagsordenen.
18,3*85: Trolle Simonsen fremsender koréplaner
for skolebussen. Videresendt til de fremmødte
fra trafikgruppen til orientering.
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Kloak - Kulhusgården.
Hovedstadsrådet fremsender écrivelse i anledning
af ansøgningen om tilslutning til renseanlægget
på campingpladsen.
9.1.65: sagen besvaret
21.3.85: HR fremsender tilladelse til tilslut
ning af kloakken fra. Kulhusgården til ovennævnte
rensningsanlæg på visse vilkår.
22.3.85: kopi af tilladelsen samt kopi af skri
velse af 8 .9.83 fra DCU vedr. rengøringsmidler,
sendt til fines Jørgensen & Co.

Arkiveret den
xxxxxxxxxxxxx 7.5.85:
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Tørslev renseanlæg.
Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 23*
april 1985) at deres godkendelse af 27« sept.
1977 incl. udlederkraver.e og øvrige vilkår
stadig er gældende med 2 ændringer af hidtidi
ge krav.
Arkiveret
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Kommunernes Landsforening fremsender cirkulære
ang. anvendelse af indenlandske ressuorcer i
fje m v a rme anl æg.
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Varmeplanlægning,
Energiministeriet fremsender skrivelse ang. for• udsætninger for valg af forsyningsformer i forb.
med varmeplanlægningen.
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Soligfonden 5DS fremsender skrivelse af 17,4.85,
hvori der rettes forespørgsel om, hvorvidt rest
arealet på 36 boliger kan forventes disponeret ti
andelsboliger.
Sagen er vedlagt ansøgningsskemaer til boligsty
relsen .
i sagen
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Cykelhandler Ole Pedersen - Hovedgaden 144 i Jægers
pris - ansøger i skrivelse indgået 9,4.1985 om til
ladelse til at indrette cykelvsrksted i kælderen på
sin private bolig Nagnoliavej 4.
ejendommen er omfattet af SPV nr.l, hvor der i §6stk.3 anføres, at der på ejendommene bl.a, ikke må
drives værksted.

----------^

y

©©©©

y y -> <3-^3

ir

y £ e?g

<y<>,

©

y

Q

y c

f'latr ,nr.2~ af Bakkegårde.
ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Rosenbakken
>6- ^
2 - Kathe Jørgensen - fremsender skrivelse af 3.4,
1985, hvori der ansøges om at drive ejendomsmægler
virksomhed fra ejendommen frem til l.juli 1985, hvo
KJ har lejet sig ind på adressen
Hovedgaden 44 - Jægerspris
Oer søges derfor samtidig om tilladelse til herefte
at drive samme virksomhed på denne adresse.
KJ oplyser endvidere, at have lejet en del af ejd.
Rosenbakken 2 ud til Stig Badentorph, hvorfra denne ^ —
vil sælge både med tilbehør.
Hertil ansøges også om kommunens tilladelse.
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f'latr.nr. 1— a f Kyndby.
Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Skarndalsvsj 12 ^ ----------- - ansøger om at udstykke
en byggegrund med henblik på opførelse af et nyt
_
stuehus.
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Dansk Byplanlaboratorium.
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Ansøgning om tilskud til Byplanlaboratoriets
virksomhed i 198o, og hvori man ansøger om 8,2
øre pr. indbygger.
31.5.1979:
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at der
ikke ydes tilskud.

ØKONOMIUDVALGET 8.6.79:

T.U. indst, godkendes.

12.5.198o:
Ansøgning om tilskud til Byplanlaboratoriets
virksomhed i 1981, og hvori man ansøger om 8,8 øre
pr. indbygger.
3.6,1 9 8 o :
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man ikke kan anbefale det ansøgte.
2KQNQMiyDVAL6ET.6i6.80:

Afslag.

28.3,1983:
Dansk byplanlaboratorium fremsender ansøgning om
tilskud for budgetåret 1984 svarende til 11,7 øre
pr. indbygger.
2,6.1983:
Teknisk udvalg kan ikke anbefale det ansøgte.
ØKONOMIUDVALGET 13.6.83: Kan ikke bevilges.
25.4.1985:
Modtaget analog ansøgning for budgetåret 1986.
(12.7 øre
pr»indbygger.)
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OMEGNENS FRITIDSHAV|rCR£N IiMG.
Nævnte forening fremsender skrivelse af 19.4.1985,
hvri man forespørger om kommunen har planer om ud=
lægning af arealer velegnede for oprettelse af fri
tidshaver.
Til orientering vedlægges informationsbrochure.
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I fortsaættelse af tidligere sagsbehandling frem
sender advokat Jørgen Olsen kopi af skrivelse af
12.april 1985 til landvæsenskommissionen med hen
blik på at skaffe nødvendig forbindelse til offent
lig vaj f os .v o angår ejendommen matr.nr.8b. af Neder-Oraaby tilhørende
Samtidig hermed fremsendes skrivelse af lo.4.1985,
hvor sagens fremsendelse til LUK efterlyses.
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Hovedlandevej 142.
8eboerne i Ny Krogstrup m.v, har i skrivelse af
5.1.1984 rettet henvendelse om etablering af cy
kelsti langs ovennævnte vej samt langs Kyndbyvejen.
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2.2.1984:
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at sagen
f.s*v. angår HULDU 142 fremsendes til Frederiks
borg amtsråd med anbefaling*
Uedr. cykelsti/Kyndbyvej henvises til tidligere
vedtagelse i Teknisk udvalg den 28.lo.1982, hvor
efter sti skal bringes til udførelse i perioden
1985/86.
Således foranlediget kontaktes fa.Dines Jørgensen
og co. om udarbejdelse af et skitseprojekt med
tilhørende overslag til brug for kommende budget
lægning.
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BYRÅDET 21.2.84: T.U. indst, godkendes.
26.3*84J Frederiksborg Amtsråd, Teknisk udvalg,
fremsender skrivelse, idet man meddeler, at sa
gen ang. cykelsti langs hvldv 142 er fremsendt
til vejdirektoratet med anbefaling.
3.5,1984:
Fa Dines Oørgensen fremsender overslag vedr.
cykelsti fra HVLDV 142 til kyndby.
Overslaget blev medtaget under budgetbehandling
i Teknisk udvalg den 3,5,1984.
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3.10.1984:
Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af
af 2.1o.l984, hvori fremgår amtsrådets tekniske
udvalgs holdning til cykelsti langs HLDV 142.
Udvalget har vedtaget at fremsende beboerhenven^delsen til vejdirektoratet med anbefaling til
medtagelse i næste forestående prioritering af
stier.
1.11.1984:
Teknisk udvalg/til efterretning,
15,4.1985:
KYND8YVÆRKETS PERSONALEFORENING fremsender skri
velse af 2.4.1985, hvori der rettes forespørgse
om en etablering af omhandlede cykelsti.

Plakatophængning.
I anledning af VIKINGESPILLENE I FREDERIKSSUND an
søger Frederikssund Initiativråd om tilladelse til
ophængning af vikingeplakater i lysmaster m.v. i
kommunen.
Ophængningsformen vil blive identisk med valgpla
katerne og vil blive ophængt uge 23 og nedtaget
primo uge 28.
Ansøgningen er i øvrigt fremsendt til KTAS-EFFONESA og Frederiksborg Amts Vejvæsen.
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Kloak syd.
Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse af
23.4.1985 til Kystinspektoratet, hvori man tilken
degiver, at man intet har at indvende imod projek
for udløbsledning fra Gerlev Renseanlæg til Roski
de fjord.

lj .

i'a -i V i .

'13

-y

M A J 1985

63-3-1

under j. nr.

Flyvepladser.
Udvalget har vsd skrivelse af 3.januar 1985 til fa.
ULTRA— TEAM meddelt frist til 1,april 1985 for ophør
af flyvning på Storgårdens arealer.
Firmaet har imidlertid rejst spørgsmålet igen i Ho
vedstadsrådet .
Således foranlediget har Teknisk forvaltning rettet
telefonisk henvendelse til Hovedstadsrådst, hvor
man ville være taknemmelig for, hvis udvalget ville
stille sagen i bero indtil l.juni 1985.
Hovedstadsrådet vil da forinden fremkomme med an
andelig udtalelse i sagen.
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A tomkraftværker•
Gørlev kommune fremsender skrivelse af 9.april
1985 til Miljøministeriet omkring zonerestriktio
ner.
Skrivelsen refererer til tidligere sag omkring en
fælleskommunal henvendelse.
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Fællesrådet fremsender skrivelse af 9.april 1985
vedr. det årlige møde med repræsentanter fra by
rådet, og som pr. tradition er berammet til den
15.maj 1985 kl,183o på Dægerspris Rådhus,
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Stillingtagen til dan vidara anvandelsa af bygnin
gen eftar l.juni 1985, hvor anlægget jfr. byrådsvedtagalse Nedlægges.
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Budgetgennemgang
7
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OK-forvaltning fremsender udskrift af budgetniveau
for januar kvartal 1985 og med seneste posterings
dato 23.4.1985.
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BUDGETFORSLAG 1986 SAMT OVERSLAGSAR FREM TIL
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På baggrund af udsendte direktiver jfr. øKUmøde den 11.3.85, har forvaltningen udarbejdet
budgetforslag med tilhørende bemærkninger.
Det udarbejdede budgetforslag mangler endelig
regulering af:
- lønninger
- lodsejerbidrag
- renter vedr. kloakfonden
- renter vedr. vandforsyningen
- vandafgifter
- andel i adm. udg.
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På grund af de stramme henstillinger samt øko
nomiske indgreb fra regeringen, afsatte ØKU en
driftsudgiftsramme for teknisk udvalg som
udgør ............................ k r . 11,2 mill
budgetforslag v i s e r ............... kr. 12,4 mill,
OVERSKRIDELSE
k r . 1,2 mill

7 /

Årsagen hertil kan direkte henledes til konse
kvenser af renovationsordningens overgang til
AFAV.
&

3UDGETF0RSLAG ER VEDLAGT DAGSORDEN.
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Pkt. 12 fra vejsynet 29.4.1985
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