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TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
Torsdag, den 27. juni 1985, kl. 09.15.
i udvalgslokale II med følgende

D A G S 0 R D E N :

MILJØSAGER

Landbrug.
Med nærværende dagsorden fremsendes kopi af "Pol
ketangsbeslutning om nedbringelse af forurenin
gen med næringssalte og organi k stof".

iArkiveret
lunt:

: ......

,

27.6.85
85-8-15

Bassinanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra bassinet
ved Egelundshuset.

'i

>undjr i. u .

1 JUL11985—
85- 8-6

_______

Badevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra
dan 13*5* > 28.5, 4.6. og 11.6.1985.
Ingen bemærkninger,

Arkiveret
i *JAO!.U I. Hi.

Hatr. nr.

26 A

... 1
27.6.85

85 - 8 -6

Neder Dråby, Vængetve .
1 6.

Ejeren af Hovedgaden lol B,
fremsender klage over forholdene på ovennævnte
ejendom efter der er indrettet autoværksted i
ejendommens udhus.

Minkfarm.
—
, matr. nr.
8 A, Over Dråby søger om tilladelse til indret
ning af minkfarm på ejendommen.
Ejendommen er beliggende umiddelbart op til
sommerhusområde.
TEKNISK UDVALG, 27. december 1984: Godkendes på
sædvanlige vilkår.
Byrådet 15,1.1985:

Godkendes.

11.2.85: Grf. Fjordvang fremsender anke over
ovennævnte afgørelse.
18.2.85: Der ses ikke modtaget flere klager, og
klagen fra grf. Fjordvang er således videresendt
til miljøstyrelsen.

T E K N I S K UDVALG

2 8 . 2 . 1 9 8 5 : Til efte r r e t n i n g

14.3.85: Sagen fremsendt til Hovedstadsrådet for
godkendelse i.h.t. by- og landzoneloven.
6.5.85: Hovedstadsrådet meddeler, at der ikke
kræves zonetilladelse under henvisning til ejen
dommens størrelse sammenlignet med minkfarmens.

7.6.85: Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri
velse til grf. Fjordvang, idet man her stadfæster
kommunens afgørelse på visse vilkår.

..Arkivere-t___ :___

27-^6.-65____

\
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Arbejdstilsynet meddeler telefonisk, at der på
ovennævnte virksomhed produceres desinficerings
midler, samt at der hertil anvendes materialer,
der ikke er optaget på miljøministeriets liste
over farlige stoffer.
Det oplyses, at 3toffet importeres fra USA, samt
at det ikke ses godkendt i Danmark.
Levnedsmiddelkontrollen er fra forvaltningen an
modet om at undersøge, hvilke stoffer der anven
des.
TEKNISK UDVALG/ 30.5.85: Forvaltningens skrivelse
af 28. maj 1985 ændres til et påbud f.s.v.a. over
holdelse af den i skrivelsen angivne frist jfr.
Miljølovens §
idet man mener der er foretaget
en radikal ændring af driften.

31.5«$5* Bent Serlev, Miljøstyrelsen, industrikoatoret, juridisk afdeling oplyser, at virksom
heden har overtrådt § 35 ang. ændring af driften,
og kan således politianmeldes. Endvidere kan der
nedlægges forbud mod fortsat drift jfr. § 42,
indtil der foreligger en ny godkendelse afpasset
efter de nye forhold.
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1 .1111.1 Mil!)'
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DANFORM KEMI fremsender skrivelse, idet man der
ikke mener, at virksomheden giver anledning til
forøges forureningsrisiko.
Ved en telefonisk forespørgsel hos kemiker Jens
Nielsen, levnedsmiddelkontrollen oplyses, at det
anvendte stof til fremstillingen af det ovenfor
nævnte desinficeringsmiddel er på miljøministeri
ets liste over farlige stoffer.
I øvrigt mener Jens Nielsen, at man, for at føre
et effektivt tilsyn med virksomheden, skal have
oplysning om samtlige de tilsætningsstoffer, der
anvendes i fabrikationen.

s
Kyndbyværket.
_ frem ender skrivelse ang. et olie
spild i tankgård 1 og 2.
Ca. 3 tons inficerede tankgårdens gruslag vil
blive afbrændt sammen med kul, og således omdan
nes til slagger og aske.
Lignende uheld forebygges ved observation af
varmeslanger.

.Arkiveret___27«6.05
| ».WiuT J.

-84=3-

Levnedsmiddelkontrolenheden.
Levnedsmiddelkontrolenheden fremsender budget
forslag for 1986.

Modtagestation for olie- og kemikalieaffald«
Hillerød kommune fremsender dagsorden for møde
i fællesudvalget den 2o.5«85» samt forslag til
budget 1986.

TEKNISK UDVALG,

30.5.85: Til efterretning.

Idet man afventer referat fra mødet i fællesud
valget .

3o .5»85* Hillerød kommune fremaender protokollet
fra ovennævnte møde, samt det godkendte budget.
For Jægerspris kommune udgør udgifterne kr.
36.000,-

Arkivere t de n: ______ 1 3 . 8 . 8 5

| u n d e r j. n r .

_ _ _ 82- 4-2

Fælleskommunal modtagestation
Fællesudvalget for ovennævnte modtagestation
fremsender redegørelse for depot for olieforu
renet jord (afgift kr. 25o,- pr. n?), for det
netop afholdte kursus for personalet på de kom
munale modtagestationer samt for en evt. fælles
indsamlingsdag, idet man her forespørger om kom
munerne er interesseret i en sådan indsamling.

[besvare; d en :______ . 1 «

^

1

82 - 4-2

Spildevandsanalyser.
Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresulta
ter fra renseanlæggene i kommunen,
fer ønskes redegørelse for anlæggene i Lyngerup
og Over Dråby.
...... 'i

uc.v'varoi dsri
I unduT j. ni .

.„ .1 JULI ,1965
81- 2- 1-5

\

S

(
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Spildevandsanalyser.
Levnedsmiddelkontrollen fremsender analyseresul
tater fra renseanlæggene i Over Dråby,Gerlev, Ny
Krogstrup og Dalby (øst).
Ingen af anlæggene fremviser renseeffekter af
betydning.
'
Arkiveret

27.6.85 ___

i
m

81- 2-1-5

Dalby vandværk.
l, Xyndbyvej 49 anmoder kommunen
om at reparere stophanen inde på ejendommen un
der henvisning til, at det plejede Kyndby v.v.
at gøre.
Kommunens stophane på stikledningen frem til
ejendommen er placeret umiddelbart efter "Kind
holm" ca. loo m før ejendommen.
Der anmodes om udvalgets stillingtagen til sagen.

| Bosvnrtd d

f
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undbr j. in.
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Drikkevandsanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender 'analyseresultat fra
Femhøj v.v.
Ingen bem.

i Arkiveret
1
1

ø

I undt e j. nr.

27.6.85
5
8o^l-2-25

'rlkkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
JVovsognet v.v.

Tewknisk Udvalg, 2.5.1985:
samtlige boringer.

28.5*85* Stadsdyrlægen fremsender de ovennævnte
cåvandsanalyser.
De resterende boringer ved vandværksbygningen
(boring 1 og 3)» samt boring 3 på skydeterrænet
3ynes at være de væsentligste kilder til de for
løjede værdier i renvandet, specielt permanganat
ballet.
Det anbefales at reducere indvindingen fra de
sævnte boringer.

T
£ Arkiyere t !

•• d
27.6.85
8 0 -I-I-2 3

©

Drikkevandsanalyse#

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra
Svanholm Alle 1.
Ikke tilfredsstillende kvalitet. Der foregår
sandsynligvis en indtrængen af overfladevand.

i iV<Jcv <iI.

(i .:•

under j. i .

1 JULI 1M 5_
SO-1-0»25

jj

M. 23 .

annulleres.

12.1.84: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse
om, at der er iværksat teknisk undersøgelse af
sagen.
lo.7*34; Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til
indvinding af }.000 nf/år nå vilkår af, at tilla
delse af ?.11.7o på 2 .OOO" ru/år til
er bortfaldet.
27*7*34: ___
__ _______ fremsender anke over
ovennævnte afgørelse.
Klagen videresendt til Hovedstadsrådet.
T ^ rn j13K_ F O m DTK ING_'

Til efterretning
17.6.85: Miljøstyrelsen fremsender kopi af afgørel
se på ovennævnte klage. Miljøstyrelsen stadfæster
her Hovedstadsrådets afgørelse med visse ændringer

Blad nr.

Dag og år:

Torsdag, 27. juni 1985
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NESA fremsender skrivelse ang. evt. anvendelse
af fotoceller til styring af "belysningen, samt
anbefaler en nedsættelse af de periodiske efter
syn fra 52 til 3o gange årligt.
Endvidere blev på orienteringsmøde den 3o*l*85
gjort opmærksom på, at der stadig var ca. 7o
lyskilder, der med fordel kan ændres fra gløde
lamper til lysstofror.
0 °. . a . Ø "

m— p T T O T / TJjJT gT g

Ilan anmoder NESA om at fremsende tilbud på den
her omtalte udskiftning af lyskilder, samt god
kender at de periodiske eftersyn nedsættes til
3o gange årligt.

31.5*85* NESA fremsender de ønskede oplysninger,
idet investeringen udgør kr. 39*5oo + moma, og
den årlige besparelse ca. 12.o4o + moms årligt.
Besparelsen ved at overgå til 3o eftersyn pr. år
er ca. kr. 17.065,- + moms pr. år. Ved yderligere
reduktion af tilsynet til 12 g. årligt er bespa
relsen kr. 34.131,- + QQDms.
Endvidere berøres overgang til fotocellestyring,
hvor udgiften afholdes af NESA, mens besparelsen
anslås til ca. kr. I.800 + moms pr. år, idet
brændetiden forventes nedsat.

Besvare* d e n:..
s unoc.r i. nt

_ V M

.3»?L« i

65-1

^25)
Bakke lunds ve .i.
Min. f. off. arb. fremsender kopi af skrivelse
til
Bakkelundsvej 9 ang. dennes
klage over kommunens afgørelse, idet man henvi
ser til, at kommunen vil kontakte ham om stræk-ningen mellem Bakkelundsvej og Duemosevej 4.
Endvidere fremsender ministeriet kopi af skrivel
se til adv. Graaskov Jensen, Fredeikssund ang.
den af kommunen foreslåede løsning.
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Lokalplan 29«
Ovennævnte lokalplan omfattende erhvervsområde og
vejanlæg i Lyngerup har som forslag været frem
lagt i tiden 15.april - 15.juni 1985.
Forslaget har givet anledning til efterfølgende
kommentarer og indsigelser.

7T ^
12

7^

7^---- 2^ --

Lokalplan 29.
- Strædet lo - Lyngerup - fremsender
skrivelser af hhv. 14. og 15.juni 1985, som må
betegnes som værende en kritik af såvel forsla
gets indhold, som den påtænkte vejføring.
Kopi af skrivelser er vedlagt dagsorden.

IT

Lokalplan 29.
- Assenløsevej - Osted - fremsender
skrivelsa af 13.6.1985, hvori der ønskes en nærme
re præcisering af enkelte nærmere angivne forhold.
Kopi af skrivelse er: vedlagt dagsorden.
m

■

T. 4

0 ^

Lokalplan 29.

------

13 beboere inden for lokalplanområdet fremsender
skrivelse af 5.juni 1985* hvori der gøres indsigel
se mod placeringen af f'lejerigårdsvejs nye udkørsel
til hovedlandevejen«
Kopi af indsigelsen er vedlagt dagsorden.

&

7

7?

^
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Lokalplan 29.
- Bellisvej 29 - Skibby fremsender
skrivelse af 22.5.1985* hvori man tilkendegiver*
at man er interesseret i at overtage et kommende
r8 stareal ud for vendeplads af Mejerigårdsvej.
Oette areal påtænkess tillagt Mortensens ejendom
matr.nr. 8b_ af Lyngerup,

&

9
Lokalplan 29.
-Lyngerupvej 45 og .
Strædet 4 fremsender skrivelse af 22.4.1985, hvori
der udtrykkes tilfredshed med den påtænkte lukning
af Strædet.
Herudover anføres der nogle mere detaillerde be
tragtninger omkring vejprojektes nærmere udform
ning ved bl.a. vendeplads samt udfor matr.nr. 2 od_.

&■

<Pc

-

Oag og år:

Torsdag, 27. juni 1985
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Lokalplan 29«
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Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomiteen fremsender skriv/else af 12.6.1985, som i al væsen
lighed tiltræder forslaget.
Lokalkomiteen henstiller dog, at der etableres en
skærmbeplantning syd for bl.a. Lyngerup camping.
Kopi af skrivelse er vedlagt dagsorden.
/Le«/

7^

Lokalplan 29.
Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 3,6,
1985, hvori man meddeler, at amtsrådet for så vidt
angår Mejerigårdsvejs forlægning i princippet kan
godkende etablering af en ny vejtilslutning til
hovedlandevej 142 i stedet for den i lokalplan 17
viste, forudsat at tilslutningens etablering sker
samtidig med lukning af eksisterende Mejerigårds
vej og Strædet.
Ønskes evt. stiadgang fra disse to veje til hoved
landevejen opretholdt, skal der træffes aftale med
amtets tekniske forvaltning om en effektiv spær
ring for den kørende trafik.

Lokalplan 29.
Efter forudgående behandling af de i sagen indkomne
indsigelser og kommentarer i øvrigt ønskes der ud- "
valgets indstilling til sagens forelæggelse i by
rådet.

✓ V£ .

Regionplan.
Hovedstadsrådet vedtog den 26«april 1935 et for
slag til
REGIONPLANTILLÆG 1985
Forslaget fremsendes til regionens kommuner med
anmodning om, at evt. indsigelser eller bemærknin
ger er Hovedstadsrådet i hænde inden 1.oktober 85«
Hovedstadsrådet vil vurdere de modtagne indsigelse
og bemærkninger og ved en fornyet behandling ved
tage forslaget til REGIONPLANTILLÆG 1985 endeligt.
Det samlede materiale sendes herefter til miljømi
nisteren m9d henblik på en godkendelse af forsla
get.

Matr.nr. 9 AG af^jedar^Dråb

Landinspektør Flousten l/estergaard fremsender et
fornyet idéoplæg omkring et bebyggelsesforslag for
KIG NÆS G AR01N.
28.3.1985:

Som udgangspunkt for en videre sagsbehandling ind
stiller Teknisk udvalg planforslaget til godkendel
se.
Sagen fremsendes herefter til Frederiksborg amts
råd med anmodning om en udtalelse omkring udkørse.
forhold.
Byrådet 16.4.1985:
valg til udtalelse.

Fremsendes til amtets tekniske ud

14.6.1985:
Frederiksborg amtsråd meddeler den ønskede tilla'
delse på nærmere angivne vilkår.

Lokalplan 27 (Over-Dråby)
-i - Landerslevvej 121 - fremsender
skrivelse af 12.6.1985, hvori han foreslår, at
kommunen overtager(herunder udskiller af matrik
len) den på matr.nr.24c af Over-Dråby værende
gangsti.
08 r forudsættes at kommunen afholder fornødne
landinspektørudgifter.

•S.CV

Dag og år:

Blad nr.

Torsdag,
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Lokalplan 32«
Fa.Hangor og Nagel fremsender skrivelse af 19.6.
1985, hvori der på vegne af Oægerspris Boligselskab
rettes forespørgsel omkring de videre plandisposi
tioner for at kunne tilvejebringe bebyggelse på
området under det det tidligere centerareal (jfr.
det nu godkendte tillæg nr . 2 til kommuneplan).
Firmaet stiller sig i øvrigt til disposition for
udarbejdelse af lokalplan.

r
CJv u

.'V:

~

S

© -----------

7. august 1985.
"
27—2 "

u.'K'it7 i. nr.

(O )

••

Hatr.nr.7A — 12A - 121 af Kyndby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender sag vedr. ud
stykning og sammenlægning vedrørende ejendommene
"Elmebakken"
"Storgården"
"Risbjerggård"
Beboelsesbygningen m.m. på matr.nr.12I - ialt 32oo
m2 - udstykkes som helårsbeboelse. Landbrugsjorden
tillægges matr.nr. 12A, der samtidig sælger en lod
landbrugsjord til matr.nr, 7A,
Jordbrugsdirektoratet har forhåndsgodkendt sagen.
■

nBosvafet, deo:
, . . .................
- 9 SEP. ........
1985

©

under i. nr.

28-28-12

Hatr.nr.41” af Gerlev.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag for ovennævnte ejendom - Bygaden 24 i Gerlev
og tilhørende
Parcellens afgrænsning i marken er godkendt af na
boerne.
Parcellen foreslås vejforsynet ad en 3,5o m bred
fællesvej over stamejendommen med tilslutning til
Bygaden - hovedlandevej 142 - ved eksist. overkør
sel.
Adgangsspørgsmålet skal forelægges Frederiksborg
amt.
Ejendommen, som i henhold til kommuneplan er be
liggende i område 8 .6 ., agtes benyttet til privat
helårsbeboelse.
j
*1 t ©
>.
r
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1
"
1905

|

ve rst d on: .
i. nr.

28-20-11
J

^
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T. 16.

Færdselsregulering- Dalby.
En beboergruppe i Dalby fremsender kopi af skri
velse til Politimesteren i Frederikssund vedr.
etablering af "stilleveje" i Dalby,
6.11.1979:
Teknisk udvalg vedtager at indkalde Per Knudsen
og Politiet til en nærmere drøftelse den 29.11.
1979,
Tilsagt til kl 15oo.
29.11.1979:
Bortset fra etablering af varselslinier, som iø
rigt søges gennemført hurtigst muligt, kunne
politiet ikke godkende nogle af de^Tnsøgte foran
staltninger.
En evt ansøgning om hastighedsbegrænsning må
fremsendes særskilt til politiet.
Sagen som ansøgt vil blive besvaret af politi
et til beboerne.
12.6.1985:
Dalby Bylaug fremsender skrivelse af lo,6.1985
hvori man ytrer ønske om en genoptagelse af sa
gen, idet man finder det yderst relevant at så
vel Solbakkevej som Østergårdsvej gøres til
"Stilleveje".
Således foranlediget ønsker bylauget et møde
med Teknisk udvalg omkring sagen.

0
Stilleveje.
SS\7 fremsender forslag til etablering af stillevej
på Thyrasvej - jfr. tidligere sagsbehandling herom

t den

.

4.7.1985
6o—3

i r*r.
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Stier,
Byrådet vedtog den 21,5.1935 at overlade den videre
projektering af en cykelsti gående fra hovedlande
vej 142 og frem til Kyndbyværket.
Fa.Dines Jørgensen og co, havde oprindelig i skri
velse af 2.maj 1984 gjort sig nogle skitsemæssige
forudsætninger omkring udførelsen.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt
disse fortsat kan lægges til grund for den videre
projektering.

4.7.1985
BoS'.''©v;s
.
62-1

under j. iv.

©

T rafikspej 1 ,
- l/ængetvej 16 - ansøger om opsæt
ning af et trafikspejl på Engvej under henvisning
til de dårlige oversigtsforhold på stedet.
31.1,1985:
Sagen udsættes til vejsynet
11,2.1985:
meddelt ansøgeren dette,
29.4.1985:
Man finder p.t. ingen anledning til at opsætte
spejl.
31.5,1985:
Der fremsendes fornyet ansøgning af 29,5,1985

4.7.1985

1 u-S51 ------- ------——
under j. nr.

6o-lo
--- — ---- --- —

(t ^2^
Uheldsregistrering.
Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik
uheld.
i sagen
Besvaret den:

| under j. nr.

*

||||{

67-1

J2> ^

-é -

T z /.

3
IJheldsreqist rerinq .
Frederiksborg amtsråd fremsender "Arsopgørelse o
ver trafikuheld 1984" på landeveje og hovedlande
veje i Frederiksborg amt.
i sagen
_ 3 JULI 1985
Bosveret dem: ..._______
67-1

under j. f'- .

77 ^

Hyrevoqnskørsel,
Ministeriet for off, arbejder fremsender skrivelse
af 28.maj 1985 vedr. hyrevognsbevillinger til spe
cielle formål.
Kopi af skrivels& er vedlagt dagsorden.

JULI 1985
Bosvaret d s n :
67-6
p\

3
Fsllesråd/SYD.
Fællesrådet fremsender referat af møde mellem fæl
lesrådet og repr. fra byrådet den 15.maj 1985,
Kopi af referatet er vedlagt dagsorden.

.. ... . - 3 JULI 1985
under j. nr

77-4-7/12

Fællesrådet - Jæqerspris Nord.
Fra generalforsamlingen i oktober 1984 har Fælles
rådet fremsendt spørgsmål vedrørende
1.
Lossepladspladsproblemet

2

.

Diverse vejudbedringer
O•
Brætsejlads ved Kulnuse strand i relation til
politibekendtgørelse af 3o.marts 1984.

fortsættes

Torsdag,

27. juni 1985
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ad 1.
Udsættes til vejsynet
sd 2 .
Overlades til Teknisk forvaltning
ad 3,
fremsendes til politiet.med anmodning om en udta
lelse.
11.2.1935:
Sagen besvaret over for fællesrådet,
ad 3.: Sagen fremsendt til politimesteren
ad 2.: Til MBS.til videre foranstaltning
4.6.1985 i
Politimesteren i Frederikssund fremsender skrivel
se af 31.maj 1985 omhandlende det stillede spørgs
mål vedr. brætsejlads.

UtniVckiH cbn:
G£l

under j. nr

- 3 JULI 1985
77-4-7/12

Kyndby Bylaug.
Bylauget afholdt den 14.5.1985 ordinær general
forsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse,
som har konstitueret sig således:
Formand: Gunnar Andersen
Næstformand: Egon Skrydstrup
Sekretær: Ella Christensen
Kasserer: Ellen Bensen

i sagen
4 7 1 noq
H ...... ,
uvi.:___
77-4-7/60

und^M j. nr.

Kiqnæsbakkens Vejlauq.
Boligfonden SDS fremsender kopi af skrivelss af
19.juni 1985 til vejlauget, hvori man meddeler, at
man agter at lade randbeplantningen inden for lo
kalplan 15 henligge i sin nuværende form endnu nog'
le år.

J? 3 . ^

<P S ~

7

^

©
Gadefest.
Beboerne på Hyggevej ansøger i skrivelse af 9.6.
1935 om en afspærring af
HYGGEVEJ
den 29.6.1985 i tiden fra kl. 19oo - oooo for af
holdelse af gadefest.

& .

--- -- --H ..y.

unde* i. • •

27.6.1985
...— /— — — — —-69-2o
• ^ —-'
-*- -

7T^v>

(1C 2 8 )

Forbrændingsanstalt i Garlav.
Fa« SANA MILJØTEKNIK fremsender tilbud af 19.6.35
vedr. diverse nedrivnings-og demonteringsarbejder
på ialt
kr.48.ooo aksel.moms
Såfremt fødekasse og snegl forbliver firmaets ejen
dom kan prisen nedsættes med
kr.8.800 8kscl. moms.

Ucfiveft-i c

i/nder i. nr

4.7.1985
02-1— 1

©
iansk Standardiseringsråd«
forbindelse med finansieringen af en række stanlarddiseringsprojekter ansøger rådet om økonomisk
;tøtte hertil, og hvor man foreslår 5 øre pr. indjygger.
'.8,6.1984:
eknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
.det man ikke kan anbefale det ansøgte tilskud,
ØKONOMIUDVALGET 10.8.84; Teknisk udvalgs indstil
ling godkendes.

2 o .6.1985:
Dansk Standardiseringsråd fremsender analog an
søgning for 1985.
'A '-

Bos var*?* den
under j. nr.

13.8.1985
69-2o

j

o ^

-

Oag og år:

Blad nr.

Torsdag,

27. juni 1985
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Formandens
initialer:

/l

ZT S

Atomkraftværker.
Planstyrelsen fremsender pressemeddelese af 31.5.
1985 med tilhørende rapport vedr. de ændrede di
spositioner omkring arealreservationerne.
Kopi af meddelelse 8p vedlagt dagsorden.

_1 OKT. 1985
under j. fsf.

27-2

Vindmøller.
fremsender skrivelse af 24.5,1985,
som i øvrigt i kopi er tilgået byrådets medlemmer,
hvori der fremsættes betragtninger omkring anven
delsen af vindmøller i tilknytning til kommunale
institutioner.

i sagen

4.7.1985

tv- ' ---------- ----- -----------under j. ru.

P.U.v.

Sv. Aage Mortensen
Fg. formand

.ødet hævet kl.

69-2o

.

.

/

JÆGERSPRIS KQlMMUNE
TEKNISK UDVALG

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

Takster

for h y r e v o g n s k ø r s e i .

Vognmand Helge Jensen ansøger om forhøjelse af
hyrevognstakster således:
For kørsel med indtil 4 passagerer.
Startpenge kr. 12,oo for de første 16o m
kr. l,oo pr. 16o m svarende til kr. 6,25 pr. km.
Kørsel efter tid kr. 131,oo pr. time
Ventetid kr. 135,oo pr. time.
For kørsel med 5 passerer eller derover..
Startspenge kr. 12,oo for de første 14o m
kr. l,oo pr. 14o m svarende til kr. 7,15 pr. km.
Kørsel efter tid kr.

144,oo pr. time

Ventetid kr. 135,oo pr. time.
T*33«

733

•

Budget 1986«
Under henvisning til vedtagelse herom på ØKudvalgets møde den 24*6,1905 skal der inden for
Teknisk udvalgs budgetområde spares kr,2oo*ooo.
ØK-chef vil give møde kl*133o*

^ S

A

' s 3

S

.. ^

T.34.
P~Plads - Hovedgaden
fremsender ansøgning af 26.6.85
vedr. midlertidig opstilling af pølsevogn ved
Trafo på P-pladsen ved Vestre Mose i tiden frem
til 15.9.1905.

27.6.1985
62-3

under j. nr.

