M 3.
Vandan alyse«
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra
Prøverne er udtaget på foranledning af
læge Allan Jensen grundet formodning om, at fami
lien på gården muligvis lider af ki’onisk tungme
talforgiftning (bly eller kviksølv).
Bom.: Tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet ved
boringen. Ved køkkenhanen var et forhøjet baktePieindhold samt højt nitratindhold.
1.8.1978:
Sagen udsættes til næste møde, idet der dog for
inden indhentes udtalelse fra embedslægen.

2 4 ,8 .7 8 : Embedslægen fremsender den ønskede ud
talelse. Under henvisning til forureningen af
brønden henstiller embedslægen, at brønden besigtiges af en teknisk sagkyndig med henblik på iværk
sættelse af foranstaltninger til imødegåelse af
ov er flad eforuren ing.

\ Besvare, daf«:
j un

tf, 9 ,7a ____

80 -I-0-23

' j iii .

Mi /ty

M 4.
V'&ndanalyse , Jægerspris vandværk.
Stadsdyrlægen fremsender analyse udtaget på
Blommehaven 9*
Bem.: Et mindre bakterieindhold. Resultat af
næste analyse afventes.

Be

c! .: .

under j. nr.

5 *9 * 7 8 _

_ 80-I-5-23

M 5.
V andindv inding.

Å/.S,___ /??. -/
___ //??£]/.

V

/Øjr.

Adv, Hans Søby scger for
Svanholm om indvinding af 380.C00 m3 årlig.
3.1.78: Anbefales mod der gives tilladelse til
de for afgrøderne nødvendige vandige
vandmængder,
16,1.78: Hovedstadsrådet meddeler, der er indledt
teknisk vurdering af det ansøgte.
18,8,70: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse
om off. møde på Svanholm Gods
mandag den l#* sept. 1978 kl. ‘
1 4 «oo.

r

’

"

Besvaret d e n :.

5 *9 *7 8

under j. nr.

8 0 - I- 0 - I- 1 2

M 6.
Vandindvinding,
Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse til
t med tilladelse
til indvinding af l6,ooo m3/år.

//7

M 7.
Badevands- og recipientundersøgelser«
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra den
1 0 ,7 . - 2 5 ,7 , - 1 ,0 ., -• 8,80 - 1 5 .8 c og 21.8.1978,

IB

-c c!

| under j. nr.

.

t f

5.9.78

• 85 -8-6
/4v

/

^
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M 8.
Dag- og natrenovation.
, anmoder om fritagelse for dagog natrenovation, idet man ikke har anvendt ejen
dommen til overnatning de sidste 3 til 4 år.

Besvaret d o n : — £•
uiitk.i' j. nr.
- 82-2-J^=9M 9.
Gerlev Købmandshandel.,
31.7.78: Veterinærdirektoratet fremsender kopi af
~ 7 > V /I
skrivelse til adv. Carl Clasen, Frederikssund, an
gående den af adv, Clasen fremsendte anke over
Levnedsmiddelkontrollens fremsatte krav vedr.
ovennævnte forretning.,
15.8,78: Levnedsmiddelkontrollen fremsender kopi
af skrivelse til købmand Ole Sylvest Petersen ang. ■
’under j.
godkendelsen af forretningen.

Besvaret don:. 5 , 9 , 7a
nr. _ 8 3 “7-7

//s

T

M lo.
_________________

Jægerspris kødforsyning, Hovedgaden 36 .

._____________________

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
slagtermester Topholm med oplysning om mangler
ved indretningen af forretningen.

1Besvaret

M 11.

den
: under j. nr.

5.9.78

j

83 -7 -2

Levnedsmiddelkontrol.

, ansø
ger Jægerspris Kommune om tilladelse til fremstil
ling af hundefoder.
Ansøgningen er videresendt til Stadsdyrlægen, der
anbefaler, at man afventer veterinærdirektoratets
evt. autorisation , forinden der stilles hygiej
niske krav til virksomheden.

i Besvaret den:
1hk

or j. nr.

5.9.78

. .83-7-15

M 12.

SUL

__________________

Vedr. vilde katte.
, Over
Dråby, søger om tilladelse til indfangning af
vilde katte til en pris af kr. 5o,oo: pr. stk.
Der anvendes godkendte fælder, og kattene vil
blive aflivet med kulilte.

"

■

—

________________
-jr-

'

Å&trt/s/ ri* f ø z y é ’/ cPr&S'

M 13.
Vandledning, Engvej, Neder Dråby.
Under henvisning til, at
har fået
indlagt vand på ejendommen, søges fra Forvaltnin
gen om tilledelse til at nedlægge en
mm hoved
ledning i vejen, som kan forsyne de 3 ekst. ejen-:
domme, samt ovennævnt
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,-.
1,8,197(3: Der udarbejdes projekt til brug for til
bud (Erik Johansen)
Dette forelægges udvalget til endelig
godkendelse.

Si/3
-

! B:esvaret den : " 9.
under i. nr. . 80-1-3-1____
1__ ___ 1—,—------..... - _ K ___ c___3
i

i

_ i

T I L L Æ G S D A G S

ORDEN.

M 14.
Vedr, matr. nr. 1 0, Landerslev.
I forbindelse med omlægning af råvandsledning på
matr. nr. 1 AA, Landerslev vil ovennævnte ejen
dom blive berørt af "fredningszonen" 2,o m. fra
ledningens midterlinie.

1*3.1978: Der optages forhandling med den pågæl
dende ejer omkring fornøden tinglysning

29 .8 .78 • Ejeren
foreslår kr. 5o>og kr. loo,- pr. nf for hhv. 'servitutten
og afgrødetabet (evt. nyanlæg af have).
Arealet udgør ca. 18 nf.
begrunder erstatningsstørrelserne med, at det er den sidste
mulighed for placering af evt. carport,
der pålignes en rådighedsindskrænkning,
samt at man påregner at lade evt. nyan
læg efter gravearbejdet udføre af en
gartner.

T7?“

1 :.

| tnluvz rj. rir.

M

M 15.

vi

do-1-2-6

/s

TEKNISK UDVALG
bevilger:
BUDGET«
OMPLACERING

----udvalg-,
Konto tekst
Konto nr.

udvalg
søger:
TILLÆGS-- -- ANLÆGSBEVILLING X- BEVILLING
RÅDIGHEDS^—
BELØB
------------ -byråd------

ar

tidl. bev.
beløb

der soges
beløb

21.2oo

+ lo.000

V
Vandforsyning.
Vagtordning.
104 .00.c5o/ol

78

Personale - løn,
10 4 .0 0 .0 10/06

78

P* gr. a. hospitalsophold

128.99o

lo.000

I Besvaret don: .
un o or 1. nr.

80 -1-16

I

M 16 .

4

/

é

.

_____________ ____ _

Købmandsforretning, Skowænget 1.
klager over støjen fra kølekom
pressorerne ved ovennævnte forretning.

M 17.

M / ? .

Kemikalieaffald. Lokal modtagerstation.
-g’S.

Hovedstadsrådet v/civ.ing. Lizzie Andersen, kan
ikke anbefale oprettelse af lokal modtagerstation
på forbrændingsanstalten p.gr.a. afstanden til den
ekst. vandboring. Udvalget anmodes om stillingtagei
til alt. placering.

te

O S T ? _____

e/-e>/s 1 *

"

V

6.12*7?: Ler søges om godkendelse af udhuset på
forbrændingsanstalten.
21.12,77i Hov edstadsrådet meddeler, der med
hjælp fra. Frederiksborg amtskommunes
tekniske forvaltning er iværksat rniljøteknisk vurdering af.det ansøgte,
3.1.78: Til efterretning.

29 ,8 .7 8 : Hovedstadsrådet fremsender godkendelse
af den lokale modtagerstation på forbrændingsan
stalten, bl. a. på betingelse af, at der foretages
visse bygningsændringer, samt at den ved modtage
skuret beliggende grundvandsboring forsegles, og
at ejendommen herefter vandforsynes på anden måde.

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

•X

<7777 ■s X a / ^ -77? _____________

T 1.

TEKNISK UDVALG.

Dag og Ar:

Blad nr.

84

5.9*1970

Formandens
initialer:

Lokalplan nr 16 - Dalby
Gennemgang med ark Sv Allan Jensen omkring den
videre procedure m.h.t. færdiggørelse - borger
møde m.v. efter byrådets godkendelse af hoved
J3
strukturen i planforslaget.
Sv Allan Jensen er tilsaot til kl lo3o

zx

XZ7

(7

T 2.
Lokalplan nr, 18.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til den videre
procedure omkring det af lokalplanforslaget om
fattede erhvervsområde - jfr. byrådets behandling
af sagen den 2 1 .3 *1978 *
4.4*1978; Teknisk udvalg vedtager, at indkalde
entreprenør Arne Lar
sen til en nærmere forhandling omkring
en evt. arealerhvervelse torsdag den
27.april.

. 7

977

^ 7 /c7

ZT&tokov

OztpTkz

/2,_/o, /9?<P •

12.4.1978; tilsagl
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
Man vedtager, at Sv Allan Jensen udar
bejder 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

S./. 7979,

7 9 &£>

7S- 7*9 7 <7

1.6.1978;

Z2

Forslag til lokalplan vedlagt.
29.6.1978;
tiltrådte principielt planen, dog således 7
at der etableres et yderligere beplantningsbælte
udover det på forslaget viste.
Til brug herfor søges udarbejdet en landinspektørplan. Arkietkt Sv Allan Jensen kontakter landinspBørae Hansen - Frederikssund herom.
?
vil herefter på stedet påvise det ønskede
beplantningsareal.
Såfremt enighed senere herom kan opnås, har
e
intet at indvende imod, at de af beplantningsbæltet
berørte grunde benyttes som området iøvrigt.
22.8.1978;
Tilsendt
landinspektørplan med anmodning
om indtegning af beplantningsbæltet samt at planen
må være udvalget i hænde senest 5.9.1978, hvor sa
gen fremsættes til videre behandling.
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^
^

_

...

^
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s. g
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s
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&.Sø> 7 9 7 7 .
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Zf.
T 3.
Katr.nr. 3 D af Dalby.
Dalby Kaskinforretning ansøger om tilladelse til
at opføre en 86 m2 tilbygning, som påtænkes an
vendt til sprøjte- og vaskehal*
Ejendommen er beliggende i landzone samt i et på
tænkt lokalplan område.
.

$^7 '
x x k h ^kr

-'øt døn:
l

»

j. nr.

29.9.1978
27-2/LP 16

T. 4.
D&kalplan 17, Lyngerup,

/ 4

Planstyrelsen har i skrivelse af 16. aug. 1978
tilskrevet kommunen følgende:
iled skrivelse af 2 4 . juli 1978, j.nr. 27~2 har
Kommunalbestyrelsen i medfør af kommunelovens
§ 2 3 , stk.l nr. 4 til planstyrelsen fremsendt et
forslag til lokalplan nr. 17 for Lyngerup landsby.
sbkalplanrådet indgår ikke i de godkendte § 15 rammer for kommunen, og kommunalbestyrelsen har
derfor samtidig vedlagt et den 21. marts 1978 ved
taget forslag til tillæg nr. 2 til rammerne.
Planstyrelsen har foreløbig anmodet Hovedstadsrå
det, Frederiksborg Amtskommune, Miljøstyrelsen,
fredningsstyrelsen og Fredningsplanudvalget om at
fremkomme med eventuelle bemærkninger til udvidel
sen af § 15 -rammerne.
Samtidig skal man anmode kommunalbestyrelsen om
til sin tid at-underrette planstyrelsen om, hvor
vidt kommunalbestyrelsen efter gennemførelsen af
offentlighedsproceduren omkring lokalplanforsla
get ønsker at fastholde forslaget til udvidelse
af § 1 5 -rammerne.
Planstyrelsen vil herefter behandle forslaget med
henblik på godkendelse, således at kommunalbesty
relsen selv kan vedtage lokalplan nr. 17 endeligt
i medfør af kommuneplanlovens § 2 7 .

Res ører

don:

8.9.1978
27-2/LP 17

T 5.

/7f,

Lokalplan 14 - Gerlev.
Man har modtaget skrivelse, som undertegnes
"Nogle unge i Gerlev", hvori man påtaler kom
munens planlægning i al almindelighed herunder
den påtænkte udbygning i Gerlev.
i sagen
Boa vårøl don

under j. nr.

8.9.1978
27-2-/LP 14

X9.
T 9.
Katr.nr. 5 V af Neder Dråby
fremsender ansøgning om deling af ovennævnte grund
beliggende Tuevej
i to parceller a hhv. 880 in2
og 93 o m 2 .
Ejendommen er beliggende i byzone.

Fresvarøt don
under j. nr.

29.9.1978
27-2-443
—— -----—.. .■ ■ ■ ■ ■ » M i | i —

T lo.
Matr.nr« 8 K af Gerlev.
Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 1.8,78
afslag på ansøgning fra hr. Kurt Jeppesen vedr,
påtænkt tilbygning indeholdende vaskehal og la
ger.

1 sagen

—

ft »
___

8.9.1978

besvaret don: ______ _____
under j. nr.
27-2-44o

7
T 11.
Matr.nr. 7 Z af Neder Dråby, Magnoliavej 93*

X//

Ejeren af ovennævnte grund, E. Mathiesen, anmoder
om kommunens bistand rn.h.t. overholdelse af dekla
rations bestemmelse omkring beplantningshfejde max.
3 m.

'Besvaret don ____21*SL±m...
under j. nr. rnatr.nr.7af~l\!D
T 12.
.Matr.nr, 8 AE af Tørslev.
Planstyrelsen har i skrivelse af 1 7 . aug. 1978
meddelt afslag på ansøgning fri
vedr. helårsbeboelse i sommerhusområde.

i sagen
Besvaret d o n : __ 8.9.1978,__
27-2-438
under j. nr.
_____ ___ ,
J

A/2,

Blad nr.

Dag og år:

vr"136

5 .9.1978

Formandens
initialer:

7:

T 13.
Regionplan.

/S.

Kommunernes Landsforening fremsender kopi af
skrivelse af 26.juli 1978 til Friluftsrådet
vedr. regionplanlægning i relation til idræts-,
frilufts- og turistlivet.

S

S

•♦noer

dun:
nr.

~

8 .9 ,1 9 7 a ------- I
27-4
.. .....

\

T 14.

7 ^

Private veje.
Ministeriet for off. arbejder fremsender henven
delse fra
bil udtalelse.
Vedkommende ansøger om at få diget mellem grund
ejerforeningerne Strandkærgård og Fjordvang åbnet
således at tværgående trafik bliver mulig.

é’
y
29. 9.1978
61- 1-1

nnrlnr )i...
nr
T 15.

r /f.

Vejbelysning.

xxx

NESA fremsender tilbud vedr. vejbelysning på
Barakvejen således
Alternativ I (6 5 W. u-formet lysrør) kr. 38.468.
Alternativ II (loo W. lygter)

kr. 29.o28.

De angivne priser er incl. moms.

Besvaret den:
under i nr.

25.9.1978
65—1

T 16.

T/S

Levering af vejsalt.
Følgende firmaer har afgivet tilbud på leverancen
heraf for vinteren 1978/79«
lo8,oo kr;/ton
K o m - og foderstofkompagniet
llo,6o kr./ton
Dansk Salt
Brøste
lo8,5o kr./ton
Vejsaltkontoret
lo8?5o kr./ton

~
'

&

De anførte priser er ekscl. moms.

Besvaret den
ender j. nr.

L_

lo.lo.1978
64-7

*

< / .
*

cy

A/7
T 17.
Offentlig bivej nr, 1$6«

~ 7 *
Beboere på Svanholm gods har i skrivelse af 7*
august 1978 ytret ønske om etablering af e n
cykelsti fra Svanholm gods og frem til Kyndbyvejen.
Ansøgningen begrundes med trafiksikkerheden i
forbindelse med Svanholmbørnenes færden til og
fra skolen.

Sy
26.9.1970

8<-Jti•'dft d4)(!

6o-3-136

under j. nr.
T 18.
Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik
uheld.

S/r.

ris
1 sagon
Besvar o i dt»n:

s

19.9,1978

under i. nr.

67-1

T 19.
Uheldsregistrering.
Politiet fremsender rapport vedr. trafikuheld.
-•-V*/•??!*- ■-J
i sagen

Besvaret don:
under j. nr.

19.9,1978
67-1

77

T 2o.
Skolesti.
Fa Dines deroensen og co fremsender overslag over
færdiggørelse af stianlæg fra PIBLLEGÅRDSKOLEN og
frem til Parkvej.

f '
Besvaret den:
under j. nr.

25.9,1978

7 S~P-

»

<sys
>é~i/'

62-1

*>

.cP-OCcJ<?

&
.S 9 P 9

Blad nr.

Dag og år:

87

T 21.

Horns Herreds Rideklub v/ Kirsten Hansen
Storhøjgård, Bonderup, 4o5o Skibby, an
søger i skrivelse af den 15/8-78 om til
skud til en skurvogn.
Skurvognen er tænkt anvendt til brug for
tålelige toiletforhold samt beskedent
klublokale.
Prisen 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).

T7

Sekretariatet den 16/8-78:
Teknisk forvaltning må konsulteres rn.h.t
tilladelse til opstilling af skurvognen
samt etablering af toiletafløb m.v.
Kulturelt udvalg; den 21/8-78:

^

r22

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 ornh. "faciliteter" ved ridehuset i
Lyngerup.

<2*

sy

Besvaret d e n :__
under j. nr.

27-2—446

T 22.
Kignæs Moles Bådelaug.
Adv. Leif Erlandsen fremsender kopi af svarskrift,
som vil blive forelagt i Østre Landsret den 2 4 .8 .
1979 i sag rnellei
og Jægerspris kommune.

•

-den;

under j. nr.

13.9.1978
71-7

^4 ^ .

-2

^

.

733.

T 23.
Kloak Syd/Spildevandsplan.
Miljøankenævnet har i skrivelse af 2 3 . aug. 1978
tilskrevet adv. Jørgen Jacobsen følgende:
I skrivelse af 9* august 1978 har De under hen
visning til bestemmelser i retsplejeloven anmo
det om, at Miljøankenævnet træffer særskilt af
gørelse af de i sagen foreliggende spørgsmål om
nævnets kompetence, jfr. skrivelse af 2 4 . juli
1978 fra Miljøministeriet, departementet.
I denne anledning skal man meddele, at nævnet ikke
finder det muligt at skille formaliteten ud fra
sagens realitet, da nævnets sagkyndige medlemmer
må have sagen forelagt -i sin helhed.
Om nævnets praksis har man orienteret Dem i skri
velse af 26. april 1978*
Under henvisning til foranstående og til § 8 i
bekendtgørelse nr. 372 af 16. juli 1975 af for
retningsorden for Miljøankenævnet fastsættes en
frist på 4 uger fra modtagelsen af denne skrivel
se til indgivelse af Deres endelige indlæg i sagen
Det bemærkes, at foranstående er tiltrådt af de
beskikkede medlemmer, som deltager i sagens behand
ling.
i sagen
13.9.1978

Besvaret den:
under j. nr.

63-3-l/bd 5

P. u. v.
Jørgen Christensen
formand

7T -? /•
T 28
Lokalplan nr, 13
Arkitekt Sv Allan Densen fremsender revideret
lokalplanforslag for et offentlig område ved
Kulhuse samt revideret tillæg nr 1 til §15-rammerne.
Materialet er samtidigt tilsendt Planstyrelsen
og Fredningsstyrelsen,
i sagen .
.,
ln^p
Besvaret d e n :
— —
27 - 2/LP 13

under j. nr.

T 29,
Matr.nr#6a af Gerlev,
Landbrugsministeriet fremsender skrivelse vedr«
beboelsesbygning, hvori man forespørger, hvor
når denne forventes gennemført,
I samme forbindelse forespørger
i skrivelse af 31,8,1978 om byrådet vil an
befale over for landbrugsministeriet, at der
gives dispensation for 5 år.
Omhandlede bygning skulle i henhold til tidli
gere skrivelse have været opført senest 14,11,
1977,

X^X'{
<y<av

s
f

25,9,1978

^

|

Be::-~fo.t d<Mi:
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r j. rar,

27-2-329
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