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Teknisk udvalg.

1. På grund af formanden Bent Vestergårds or

i udvalgsværelset.

/tiføy+i zm</i m t

3

lov fra Byrådet, skal udvalget konstituere
sig med nyvalg af formand.

2. Efterretningssager:
a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender badevandsanalyser af 17/8 og
31/8 1982.
b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender bassinvandsanalyse af 19/8 1982
vedr. Hellas svømmebad.
c. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyse af 11/8 1982 vedr.
Maglehøjgård losseplads.
d.

frem
sender bakteriologisk vandanalyse fra I/S
Skibby vandværk af 3o. august 1982.

e. Frederiksborg amtsråd fremsender spildevand^
analyser vedr. følgende renseanlæg:
Vejleby
Skuldelev og
Skibby
f. Græsted-Gilleleje kommune fremsender kopi
af skrivelse til Fællesudvalget vedr. drif
ten af den fælleskommunale modtagestation,
Helsingørgade 6, 34oo Hillerød vedr. drif
ten af den fælleskommunale modtagestation
for olie- og kemikalieaffald i Hillerød.
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initialer:
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2. Efterretningssager fortsat:

i udvalgsværelset.

g. Vejdirektoratet fremsender EMMArapport nr
7, Effektkatalog.
h. Energistyrelsen fremsender "Varmeforsyninctsplanlægning-Status 1982".
i. Stenløse kommune fremsender kopi af skri
velse til DSB ang. elektrificering af
Frederikssundsbanen.
k. Skyldrådet meddeler i skrivelse af 3o/8
1982, at det stadfæster ansættelsen af
ejendomsværdi for matr. nr. 9 c

Ferslev,

tilhørende
l. Frederiksborg amtsråd meddeler, at der er
konstateret fiskedød i Stokkebro å og prø
ver udtaget ved Ventehuse tyder på tilled
ning af andet og mere end almindeligt spil
devand.
Skibby kommune anmodes om at undersøge sa
gen, hvilket forvaltningen arbejder med.
m. Ministeriet for offentlige arbejder aner
kender modtagelsen af forslag til ordens
reglement for Selsø Møllekrogs bådelaug.
Da et standardordensreglement for lystbåde
havne og bådebroer er under udarbejdelse i
ministeriet, kan der ikke på nuværende
tidspunkt tages stilling til, hvorvidt
forslaget kan godkendes.

stuA*«.A&cCt
3. Miljøstyrelsen har i skrivelse af 12. aug
1982 anmodet om kommunens kommentarer til
klage fra formanden for bestyrelsen for
0. H. Bærentzens fritidshjem ang. de stil'
lede krav til ejendommens vandforsyning.
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3. fortsat:
Teknisk forvaltning har sendt sagen til ud

-

talelse hos Levnedsmiddelkontrollen, som
indstiller, at man fastholder kravet, dog
kan man under hensyn til de tilfredsstil
lende vandanalyser evt. indrømme en længe
re frist end til 1» januar 1983.

4. Da Hyllingeriis renseanlæg ventes opstar
a. tet sidst på året 1982, bedes udvalget ta
ge stilling til, om opkrævning af drifts
bidrag for Skuldelev by skal påbegyndes
1/1 1983.

b. Fastsættelse af driftsbidrag til hovedklo
ak og renseanlæg for 1983.
Indstillingsbilag vedlagt.

/yyt

5. Fastsættelse af frist for påbegyndelse af

A a Jc u A

A A

opkrævning af detailkloak for Østby.
I betalingsvedtægten af 27. juni 1977 er
for anlæg II anført: Ejendomme i kloakfor
syningens østre område betaler tilslutnings
bidrag efter Byrådets nærmere beslutning
om terminerne og efter regler svarende til
de for vestre og Skibby område anførte.
Indstillingsbilag vedlagt.
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6. Grundejerforeningen "Skuldelev øst" retter

i udvalgsværelset.

henvendelse vedrørende kloakeringsplanerne

0,

for området Skuldelev strand og ønsker svar
på, hvornår kloakeringen vil blive udført.

/ in J J tIm X

Medlemmerne mener iøvrigt der foregår en

J A£JH4>l4VU*J

ulovlig opkrævning af bidrag.
Indstillingsbilag vedlagt.

xlA

/oaa^ J /
'

å^ c6 c/

Aib ' C f ø O ~
^
.

(y

.___________

Sagen vedr. Vellerup vandværks anmodning orr
betaling af reparation af stikledning genop

Aw

tages.

JjÅlt

Forvaltningen har kontaktet J. K. Dinesen,

¿A h

AS jb a A frh c ø r u i

som forestod kloakeringen af Vellerup.
Der er ikke konstateret ekstraordinær ud
skiftning af bund eller efterfølgende sæt
ninger på det pågældende sted.
Indstillingsbilag vedlagt.

vien ,
har den 2/9 1982 for tidli
gere ejer af Blakke Møllegård,
søgt om, at

Z 6oo _

kommunen afholder udgifter til omlægning ai

\j

e k s . drænledning m . m . , idet drænet var øde
lagt af træer langs vejen mod Vejleby.

/tz/ÅC6 sQiK n. /vA f/w e^ sn eÅ

% ~00 -OSO -Qtyj
o

Indstillingsbilag vedlagt.

4,
/ n i. d ? .
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Ved behandling af

an

søgning om tilskud til etablering af dræn
ledning under Fagerholtvej besluttede ud

.OO

i udvalgsværelset.

lOw t

valget den 27/5 1982 at sende sagen til ud
talelse i Landvæsensnævnet.

¿V i

Nævnet meddeler den 1/9 1982, at det ved

L o o jx j .

amtslandeveje er almindelig praksis, at
vejbestyrelsen har vedligeholdelse af vand
1/

løb, der krydser vejarealet, men omtaler

/ ¿rytS

0 6 0 '0 4

ikke tilfælde, hvor der søges om tilskud
efter arbejdets udførelse.
ansøgning forelægges
påny udvalget.
Indstillingsbilag vedlagt.

anmoder kom

lo.

munen om at optage vandløbet Bonderup old- a ,
Ny Krogs trup-Ordrupvang-Ordrupdal-S tenager

A & y*?

gård og Pagterold som offentligt.
Indstillingsbilag vedlagt.

11, l/S Skibby, vandværk søger om godkendelse

y/ v /

af kildeplads for en ny produktionsboring.
Boringen ønskes placeret umiddelbart syd
for "Skibbyhøj" på matr. nr. 9 h Skibby.
I henhold til vandforsyningslovens § 21
skal vandindvindingsanlægget godkendes
af Hovedstadsrådet.
Indstillingsbilag vedlagt.
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12. Godkendelse af priserne for dagrenovation

9°° i udvalgsværelset.

og forbrænding for året 1983.
Helårsrenovation kr. 255,84 + moms kr.
56,28 = kr. 312,12.
Sommerrenovation kr. 196,8o + moms kr.
4 3,3o = kr. 24o,lo.

V

Helårsforbrænding kr. 65,oo + moms kr.
14,3o — kr. 79,3o.
Sommerforbrænding kr., 5o,oo + moms kr.
ll,oo - kr. 61,oo.
Indstillingsbilag vedlagt.

13. Landskabsarkitekt

frem

sender forslag til stibomme i Kirkestræde

\J idet man anmoder om at få vejen ændret
til gangsti.
Byrådet besluttede på møde den 18/6 198o
at spærre Kirkestræde for kørende trafik.
Dette blev annonceret i Hornsherred den
3/9 198o, og der kom ingen klager, men
lukningen er endnu ikke foretaget.

An& cCm yj h l/ ¿ jjfø écfø

_

14. Drøftelse af om kommunen skal øge sin kon
trol over for sin rådgivende ingeniør på

V

/ yyiå Jcu+ is J & iiføgAA ZjU w

"Hyllingeriis" projektet.
Der er indstillingsbilag i sagen.

¿U tJ
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i udvalgsværelset.

15. Forvaltningen beder udvalget overveje,

(/

hvilket firma, der skal levere vejsalt

Jcø& tb

til vinteren 1982/83.

Q h uvi/c

Indstillingsbilag vedlagt.

rfv v ilu / i
/yy> é S
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¿flu/å /S .
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.

Udvalget besluttede den 1/7 1982 at af
holde åstedsforretning på den private fæl

i/

sv d

ZOO

lesvej Nicolajsensvej, såfremt sagen om
vejens vedligeholdelse ikke indbringes

JtA

/yu+iA
i./ /

J wCiLA ¿ ¿ /sy* z z y o -/ 9 £ z
< ^ 0o /

for domstolene inden 22. september 1982.
Udvalget bedes fastsætte dato for åsteds
forretning.

sOVt/1
17. På baggrund af vejsynsforretningen den

T7,

1. juli 1982 forelægges teknisk forvalt

/

t r

nings forslag til "kendelse vedr. forde
ling af udgifter ved istandsættelse og
vedligeholdelse af Bredvigvej".
Se indstillingsbilag i sagen.

18. Grundejerforeningen Vellerup sommerby og
i/

/V U L

(b f. .

-O k.

J& a J u t/ft>

J

anmoder om forrentning af indbetalt for
skudsbeløb til vejistandsættelse på Stor
kevænget.
Indstillingsbilag vedlagt.
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i udvalgsværelset.
19. Genoptagelse af sagen vedrørende slidlags - 9
belægning på Sikavej.
Der har den 22. sept. 1982 været holdt mø

V

^

de med Knud Ph. Nielsen og udvalgsfor
manden .

s id****-

. d e t a JU /

Indstillingsbilag vedlagt.

A & ptA jfaAO*« At (

¿u h u *
anmoder Teknisk

2o,

udvalg om nyvurdering af ulempeerstatning
i/ i forbindelse med skolesti i Ferslev for
matr. nr. lo e Ferslev, idet der henvises
til Overtaksationskommissionskendelse for
Å

naboejendommen, tilhørende

/ynötiüJ♦

Indstillingsbilag vedlagt.

/iHA

.

mJ

jh n

21. Regnskab i forbindelse med anlæggelse af
stien Ferslev-Venslev forelægges udvalget
!/

Anlægsbudgettet er overskredet med ca.

'AAm. A
j-

L
*23Z
07 <P30 Oé}¿Atu*;

dtø. Am/a 2 3 i 00

7o.ooo,- kr.
Indstillingsbilag vedlagt.

iß O 07j /Uu*v

2 2 . S tien Skuldelev-Østby.
Teknisk forvaltning fremlægger økonomisk

i/

overslag for stien Skuldelev-Østby, for
sti med

og

under forudsætning af, at opfyldningsar
bejder udføres med frit tilkørt overskuds
jord.

Mr

tPR

H

J h y iå o6lA

u a g og ar:

lo32

9

23. Genbrugsordning♦

i udvalgsværelset.

Økonomiudvalget tilbagesender Teknisk for
valtnings notater om genbrugsordning i
Skibby kommune med anmodning om, at der
udarbejdes et økonomisk overslag og en
teknisk beskrivelse.
Forvaltningen anmoder udvalget om at præ

<04 - sm J ø k S S

cisere kommisoriet nærmere.

3 . _________

24. Grundejerforeningen "Fjordparken" Ønsker
beplantning af træer langs stamvejen til

,

sommerhusudstykningen og ansøger om kom

va£ SSO

QQÅt

.- o d

munalt tilskud hertil.
Indstillingsbilag vedlagt.

z é / S 0 O O jøS
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—
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25. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
i budgetindberetningsniveau pr. 31/8 82
for regnskabsåret 1982 vedrørende
4\ J

Del af konto 0

_

Byudvikling, bolig-

•

og miljøforanstalt
ninger
Konto 1

Forsyningsvirksomheder, kol
lektiv trafik, havne m.v.

Konto 2

Vejvæsen
c J fø d U

a

A o/ Å / .
4 f~a4,

26 . Eventuelt.

C -jic tå : ^hfi4 Z /
&
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