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Pkt.nr: 194
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1381

Sagsid/lbnr. 899

Fdm. init.

VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR SOMMERHUSE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 8. august efterlyser "Fælles
rådet for Sommerhusgrundejerforeninger i Jægerspris
kommune" resultatet af udvalgets behandling af Fælles
rådets henvendelse om reduktion af vandafledningsafgift
for sommerhuse.
Sagen blev drøftet ved møde den 28. maj 1990.
Der er ikke umiddelbart lovhjemmel til, i forbindelse med
ny betalingsvedtægt, at differentiere grundlaget for
normalbidraget ( 200 m3/år/boligenhed), så sommerhusejere
betaler mindre end andre grundejere. Kun ved indførelse
af afregning på grundlag af vandmåler kan ejendomme med
lavt vandforbrug få reduceret den samlede årlige van
dafledningsafgift .
Der er imidlertid relativt store omkostninger forbundet
med indførelse af vandmålere, både for grundejere og for
kommunen. Grundejerne skal afholde udgift på 3000 til
7000 kr. til installation af vandmåler og kommunen/van
dværkerne skal tilvejebringe og administrere et af
læsnings- og afregningssystem. Fordelen ved denne in
vestering er mere retfærdig fordeling af udgift til vandog kloakforsyning samt givet et lavere vandforbrug.
En række andre sommerhuskommuner har imidlertid vedtaget
betalingsvedtægter, som på trods af givne regler fast
sætter mindre bidrag for sommerhuse. Miljøstyrelsen har
tilsyneladende ikke reageret herimod. Man kan derfor
overveje at arbejde med en model, som på længere sigt er
baseret på vandmålerafregning, men som i en overgangs
periode stort set svarer til den nuværende praksis.
Overgangsperiodens længde kan kobles til den takt hvormed
der installeres målere, eller perioden kan fastsættes af
byrådet.
Indstilling; Til drøftelse.
Beslutning;
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Pkt.nr: 195
Journalnr.... : oo.01
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1389
Sagsid/lbnr. 907

Fdm. init.

BUDGET 1991 - VANDAFLEDNINGSAFGIFT

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved miljøudvalgsmøde den 30. juli 1990 behandledes budget
for 1991, og herunder vanafledningsafgift. Udvalget tog
stilling til budget for kloakforsyning, som medførte en
afgift pr. m3/år på 8.35 kr.
Ved en senere drøftelse med økonomisk forvaltning har
det vist sig muligt at reducere driftsudgifterne afledt
fra Kloak Syd med ca. kr. 400.000. Da der i 1991
forventes at blive afledt ca. 400.000 m3 spildevand
betyder det, at afgiften kan reduceres med ca. 1.00 kr.
pr. m3/år til 7.20 kr. incl. moms.
Ved forelæggelse for økonomiudvalget er det reducerede
beløb benyttet.
Indstilling? Til drøftelse.
Beslutn-i"^
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Pkt.nr: 196
Journalnr.... : 00.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1391
Sagsid/lbnr. 909

Fdm. init.

BUDGETOPFØLGNING

økonomi:
Sagsfremstilling: Fra økonomisk forvaltning er modtaget
skrivelse vedr. budgetopfølgning. Af skrivelsen fremgår,
at økonomiudvalget på mødet d. 13. aug. 1990 behandlede
den af økonomisk forvaltning udarbejdede budgetopfølg
ning. For Miljøudvalgets område udvistes en merudgift på
kr. 100.960 omhandlende følgende:
Brøndringe og dæksler
Kloakpumpe, De Tre Ege
Kloakpumpe, Skyttevej
Udg.,Kulhuse Camping

kr. 9.672
kr. 37.726
kr. 30.420
kr. 23.142
100.960

Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til
Miljøudvalget med anmodning om finansiel dækning.
Økonomisk forvaltning d. 16.august 1990: Det er
forvaltningens opfattelse at ovennævnte udgifter kan
dækkes inden for Miljøudvalgets område.
Miljøafdelingens bemærkninger: Udgifterne kan finansieres
over konto for afledte driftsudgifter vedr. Kloak Syd på
kr. 408.800.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 197
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1392
Sagsid/lbnr. 910

Fdm. init.

RECIPIENTKVALITETSPLAN, ISEFJORDEN, FORSLAG

Økonomi:
Sagsfremstilling: Amtets tilbud om en politisk forhand
ling af forslaget til recipientkvalitetsplan for Isefjorden har nu resulteret i at et møde er fastsat til
mandag den 17. september 1990, kl. 14.00, Amtsgården.
Ved mødet vil deltage såvel politikere som teknikere. Ved
brev af 3. august 1990 til Frederiksborg Amt har miljø
udvalgsf ormand/ forvaltning angivet 6 punkter som ønskes
drøftet på mødet.
Bilag; Brev til Frederiksborg Amt af 3. august 1990.
Indstilling: Til brug for mødets tilrettelæggelse ønskes
en tilkendegivelse af hvilke udvalgsmedlemmer som ønsker
at deltage. I øvrigt til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 198
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1401

Sagsid/lbnr. 919

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS/ISEFJORDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling: Den 7. august 1990 er indgået brev fra
Koordinationsrådet (KR) i Jægerspris lossepladssag. KR
ønsker at gøre opmærksom på interesseafvejningen mellem
fastslåede formål for Jægerspris bugt og planerne om en
losseplads. Man skriver, at skulle en sådan afvejning
falde ud til fordel for lossepladsen, vil dette være i
strid men visse EF-direktiver
Bilagt Brev fra Koordinationsråd
Indstilling: Drøftes i sammenhæng med pkt.6 i brevet til
Frederiksborg Amt, jf. dagsordenpunkt vedr. recipient
kvalitetsplan for Isefjorden.
Beslutning:
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Pkt.nr: 199
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1396

Sagsid/lbnr. 914

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi s
Sagsfremstilling: Fra AFAV's direktør er efter anmodning
fremsendt brev af hvilket fremgår, at AFAV er indstillet
på at drøfte en fordeling af udgifter til de supplerende
undersøgelser snarest belejligt. Vedlagt brevet er frem
sendt et udpluk af "Forslag til lov om miljøbeskyttelse".
Opmærksomhed henledes på side 9, rubrikken "Anlæg for de
ponering af affald". I henh. til par. 49 må nye anlæg for
deponering af affald kun ejes af offentlige myndigheder.
Miljøafdelingens bemærkninger: Afdelingen har mundtligt
overfor AFAV direktør foreslået, at udgifterne fordeles
efter forventet deponeret affaldsmængde. Da lossepladsens
totale kapacitet er beregnet til ca. 400.000 m3 og da
AFAV's sigterester vil beslaglægge ca. 100.000 m3 er
foreslået, at AFAV's andel af udgifterne til undersø
gelserne bliver 25% af 450.000 kr., dvs. kr. 112.500.
De resterende udgifter, kr. 337.500, fordeles mellem
Jægerspris og Skibby kommune. Ved denne fordeling kan
anvendes de samme retningslinier som for Maglehøjgård
losseplads. Disse tager udgangspunkt i seneste folketæl
lingstal med tillæg af 1,5 person pr. sommerhusbolig.
Folketal,
Jægerspris pr. 1/10-89: 8.025
Sommerhuse, 4.500 stk. -":
Beregnet folketal, sommerhuse
: 6.750
Personækvivalenter, Jægerspris

:14.775

Folketal, Skibby pr. 1/10-89
Sommerhuse, 1.200 stk -"Beregnet folketal, sommerhuse

: 5.850
: 1.800

Personækvivalenter, Skibby

: 7.650

TOTALT

14.775(66%)

7.650

22 .425 (100%)

Jægerspris andel: 66% af 337.500 = 222..750 kr
Skibbys andel
: 34% af 337.500 = 114..750 kr
112 .500 kr
AVAV's andel
:
TOTALT

(34%)

450..000 kr

(49.5%)
(25.5%)
(25.0%)
(100%)

Indstilling:Forslaa til udgiftsfordeling drøftes på
mødet. Udvalgets holdning meddeles AFAV og Skibby kom
mune. Forhandling optages hurtigst muligt.
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Beslutning:
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Pkt.nr: 200
Journalnr.... : 01.02.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1397

Sagsid/lbnr. 915

Fdm. init.

f'/y

FORSLAG TIL LOKALPLAN, KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling: Forvaltningen har modtaget er forslag
til lokalplan for Kyndby losseplads. Forslaget er udar
bejdet af arkitekt Andreas Blinkenberg, Risskov, for
Kyndby losseplads A/S. Forslaget vil blive behandlet på
teknisk udvalgs møde den 30. aug. 1990.
Miljøafdelingens bemærkninger:
side 2, afsnit 1.2: Skibby kommune er ikke med i AFAV.
: Lossepladsen forventes at modtage
affald fra AFAV (sigterester) og fra
Jægerspris og Skibby kommune,
side 6, afsnit 2.1: På dele af lossepladsarealet findes
også en nedadrettet gradient,
side 10, afsnit 2.3: Trafikbelastningen forventes i følge
forslaget at være maksimalt 65 last
vogne pr. dag, ca. 8 vogne i timen!
Bilag: Forslag til lokalplan, Kyndby losseplads
Indstilling:Til drøftelse
Beslutning:
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Pkt.nr: 201
Journalnr.... : 09.03.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1393

Sagsid/lbnr. 911

Fdro. init.

LOV OM AFFALDSDEPOTER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Miljøstyrelsen, affaldskontoret, er modtaget "Lov om
affaldsdepoter", vedtaget af Folketinget ved 3. behand
ling den 31. maj 1990.
Loven træder i kraft den 1. september 1990.
Samtidig ophæves lov nr. 262 af 8. juni 1983 om kemi
kalieaffaldsdepoter .
Kommunens opgaver efter kemikalieaffaldsdepotloven vedr.
drift af afværgeforanstaltninger, tilsyn og finansiering
overgår pr. l.sept. 1990 til amtet. Miljøstyrelsen hen
stiller, at amt/kommune i aktuelle tilfælde træffer af
tale om overlevering af opgaver, herunder finansiering
pr. 1. sept. 1990.
Til udvalgets orienterng skal følgende oplyses:
1. I 1981 indgav kommunerne i Frederiksborg Amt oplys
ninger til brug for en kortlægning af lossepladser mv,
hvor der i perioden 1945-76 var henlagt eller nedgravet
affaldsprodukter, spec. kemikalier. Også gi. industri
grunde skulle registreres.
2. På bagrund heraf blev nogle områder registreret som
kemilalieaffaidsdepoter.
3. Lov om kemikalieaffaldsdepoter kom i 1983.
4. På et møde i teknisk udvalg i 1986 blev konstateret,
at man ikke har kendskab eller mistanke til evt. depoter.
5. Den 19. feb. 1987 modtages rapporten "Kemikaliaffalds
depoter, status,aktiviteter,oversigter" fra Frederiksborg
Amt. Rapporten indholder ikke registrerede depoter i
Jægerspris kommune. Derimod er følgende potentielle depo
ter anført:
- ved Barakkerne, matr.nr. 3k, Bakkegårde
- i Julianehøjskoven, matr.nr. la, Svanholm
- Gerlev-Dråby kommune, matr.nr. 6a, Nyhuse
- Gerlev-Dråby kommune, matr.nr. 3a, Over Dråby.
Alle lokaliteter er gi. lossepladser.
6. Fra Arbejdstilsynet modtages den 24. feb. 1987 ret
ningslinier for arbejde i forurenet jord.
Baggrunden for udarbejdelsen er, at antallet kemikalie
forurenede grunde er hastigt stigende.
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7. I brev fra Miljøstyrelsen af 14. april 1987 gøres
bl.a. opmærksom på, at amterne i samarbejde med kommu
nerne ved registreringen af kemikalieaffaldsdepoter skal
være opmærksom på såvel nedlagte som idriftværende
industrivirksomheder (selv sporadiske henlæggelser eller
spild af kemikalieaffald vil gøre lovens bestemmelser an
vendelige) .
8. Pkt. 5,6 og 7 blev forelagt Teknisk udvalg den 29.
juli 1987.
9. I amtets rapport for 1988, "Kemikaliaffaldsdepoter",
er alle potentielle depoter, incl,. dem i Jægerspris,
fjernet. Rapporten blev behandlet i Teknisk udvalg den
l.juni 1988, uden kommentarem fra udvalg eller admini
stration. Ingen registrerede depoter i Jægerspris.
10. Den 7. juni 1989 modtages amtets rapport over kemi
kalieaffaldsdepoter pr. april 1989. Der er ikke regist
reret affaldsdepoter i Jægerspris kommune. Forelagt
Teknisk udvalg den 27. juli 1989.
Bilag: Følgebrev fra Miljøstyrelsen
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:

/

.

i
)_ 0.

A

^ . ///„

J

S)/L

ry7 —

7

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
270890

Side
13

Pkt.nr: 202
Journalnr.... : 07.01.oo
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1398

Sagsid/lbnr. 916

Fdm. init.

AFFALD PÅ AMTETS RASTEPLADSER

Økonomi:
Sagsfremstilling: Den 13. august 1990 er modtaget brev
fra Frederiksborg Amt vedr. fjernelse af affald fra
amtets rastepladser. Man skriver: "Foranlediget af at
Jægerspris kommune ikke har etableret modtageordning for
affald, sker i stigende omfang aflæsning af storskrald og
andet affald på amtets rastepladser hovedsagelig fra
kommunens sommerhusområde. Amtet har som følge heraf,
efter påbud fra arbejdstilsynet, måttet foretage ugentlig
fjernelse af dette affald med specialvogne. Amtet er
herved påført ekstraudgift for fjernelse af affald
hidrøren fra kommunale områder."
Man oplyser følgende udgifter:
1989:
23.670,05 incl. moms
1990, t.o.m. april måned: 8.565,31 incl. moms
Man hævder, at udgiften til fjernelse af affaldet ret
teligt er en kommunal udgift og beder om at beløbet for
den ekstraordinære renholdelde af rastepladser ved frem
med entreprenør indbetales til Frederiksborg Amt.
Vedlagt brevet er fremsendt regning og kopi af påbud fra
Arbejdstilsynet.
Indstillings Amtets brev besvares med at Jægerspris kom
mune er uforstående over for amtets fremgangsmåde ved
at lade det pågældende arbejde udføre ved fremmed
entreprenør for herefter at fremsende regning til kom
munen uden på forhånd at orientere om problemet. Påbudet
fra Arbejdstilsynet er givet som følge af et tilsynsbesøg
den 24.maj 1988, dvs. for over 2 år sidenl Der har været
rig lejlighed til at orientere kommunen. I øvrigt har
kommunen anvisningsmuligheder for mange typer af affald.
Kemikalieaffald modtages på modtagepladsen i Gerlev,
bleer og madaffald er grøn dagrenovation og indsamles til
kompostering på AFAV, møbler mv. kan afleveres på losse
pladsen Maglehøjgård, skalpeller kan afleveres på apotek
eller i opsatte kanylebokse, papir og glas kan afleveres
i specialcontainere osv. Jægerspris mangler ganske vist
en containerplads og en sådan vil sandsynligvis blive
etableret løbet af 1991. En sådan plads vil dog på ingen
måde sikre, at amtets rastepladser ikke også i fremtiden
vil blive anvendt til affaldsbortskaffelse.
Den fremsendt regning er uspecificeret og bør alene af
denne årsag afvises. Jægerspris kommune indleder gerne
en dialog med amtet med henblik på at få løst proble-
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Pkt.nr: 203
Journalnr.... : 07.oo

B.lbnr. 1400

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 918

Fdm. init.

RENOVATION I KULHUSE

økonomi:
Sagsfremstilling: Ved skrivelse af 8. august 1990, ind
gået i forvaltningen den 13. august 1990, opsiger
kontrakten om renovation i Kulhuse.
Som begrundelse anføres helbredsmæssige årsager.
Samtidig anbefales
, Kulhuse, som
ny renovatør. Han er iflg.
villig til at
overtage alt materiel vedr. renovation pr. 1. oktober
1990.
Iflg. telefonisk oplysning fra
, har yder
ligere en vognmand udtrykt interesse for arbejdet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
I henh. til kontrakten er denne gældende i 7 år og kan
først opsiges af begge parter for hvert efterfølgende år
inden den 1. april med virkning fra 31. december samme
år. Kontrakten kan dog opsiges af Jægerspris byråd med
øjeblikkelig varsel, såfremt vognmanden misligholder sine
forpligtigelser væsentligt. Byrådet er berettiget til
at blive holdt skadesløs for de udgifter, der måtte
påføres det, fordi kontakten afbrydes i utide. Kontrakten
kan ikke overdrages andre.
Forudsat enighed mellem kommune og vognmand kan kontrak
ten naturligvis bringes til ophør på et vilkårligt tids
punkt .
Fra TJ Entreprenør/kloakservice er den 21. august 1990
modtaget en skiftlig tilkendegivelse af interesse for at
overtage arbejdet med renovation i Kulhuse.
Bilag: Opsiqelse fra
og skrivelse
fra
, TJ Entreprenør/kloakservice.
Indstilling: Forvaltningen indkalder de to potentielle
vognmænd til en sonderende drøftelse med henblik på ind
sættelse af ny renovatør i Kulhuse pr. l. oktober 1990.
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Pkt.nr: 204
Journalnr..

09.11

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1399
Sagsid/lbnr. 917

Fdm. init

VINDMØLLEPARKEN I KYNDBY

Økonomi:
Sagsfremstilling: I henh. til udvalgets beslutning på
mødet den 25. juni 1990, er den 3. juli 1990 fremsendt
brev til Frederiksborg Amt med kopi til embedslæge, mil
jøankenævn og NESA samt til klageren,
Den 13. juli 1990 modtages brev fra amtet. Amtet skriver,
at "amtets opgave som tilsynsmyndighed i denne sag er at
sikre at mølleparken overholder støjkravene. Dette har
vist sig ikke at være muligt med alle møllerne i normal
drift, og det er derfor aftalt, at nogle af møllerne
standses ved bestemte vindhastigheder. På denne måde
sikres at mølleparken overholder støjkravene."
Af brevet fremgår, at aftalen om indskrænkning i driften
af mølleparken er gældende indtil NESA ved yderligere
støjdæmpning af møllerne sikrer, at mølleparken kan
overholde støjkravene med alle møllerne i normal drift.
Brevet er i kopi fremsendt til ovennævnte.
Den 30. juli 1990 er modtaget svar fra NESA incl kopi af
NESA's redegørelse af 10. april 1990.
Bilag: Brev fra NESA samt redegørelse.
Indstilling: Til orientering
Beslutning
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NORDISK MILJØ & BIOLOGIÅR 1990-91

Økonomi:
Sagsfremstilling: Forvaltningen har modtaget en henven
delse fra Foreningen Norden vedr. Nordisk Miljø & Biolo
giår 1990-91. Initiativet kommer fra Nordisk Råd/
Nordisk Ministerråd. Man efterlyser oplysninger om mil
jøtiltag, begivenheder mv. som finder sted i kommunerne.
Formålet er at aktivere flest mulige privatpersoner,
miljøorganisationer, industrier mv til at arbejde for
et bedre miljø. Desuden ønsker man at koordinere og
støtte alle miljøtiltag samt at skabe muligheder for
fællesnordiske projekter. I brevet peges på Det Nordiske
Venskabsbysystem som et godt redskab for udveksling af
erfaringer og ideer. Miljøafdelingen har i denne forbin
delse kontaktet Kulturel forvaltning. Samarbejdet i ven
skabsbysystemet med "vore" nordiske byer
- Loppi,
Finland
- Vetlanda, Sverige
- Lunner,
Norge
har indtil nu bevæget sig mest på det kulturelle plan men
ambitioner går på at udvide arbejdsområdet med bl.a.
miljø- og erhvervspolitik.
Miljøafdelingens bemærkninger? Der er p.t. 3 projekter
der kan være af interesse i nordisk sammehæng:
- energiprojektetet
- trampestier
- lavteknologisk rensning.
Herudover må det være interessant for venskabsbyerne
at udveksle erfaringer af mere generel karakter inden
for f.eks. teknik/miljø. Der er p.t. ikke tid til
større engagement i nordisk samarbejde men afdelingen
vil gerne medvirke til at støtte politiske initiativer.
Indstilling: Foreningen Norden tilsendes oplysninger om
de tre nævnte projekter. Kulturelt udvalg orienteres.
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ENERGIPOLITIK

Økonomi:
Sagsfremstilling: Fra KL er den 17. aug. 1990 modtaget et
notat om kommunernes rolle i fremtidens energipolitik. I
et følgebrev angives baggrunden for notatet, bl.a.
Energiplan 2000, forliget mellem regeringen og socialde
mokratiet og Brundtlandrapporten. Fra notatet kan bl.a.
konstateres, at kommunernes indsats mht energibesparelser
i fremtiden skal focusere mere på energistyring. Mht
renere energikilder drejer det sig om en øget anvendelse
af naturgas, halm, træflis mv. samt udnyttelse af bl.a.
sol- og vindenergi. KL skriver, at det i hvert enkelt
tilfælde bør undersøges, hvilken brændselsanvendelse, der
ud fra lokale behov og ønsker, og samfundsmæssige vur
deringer, der vil være mest hensigtsmæssig.
Bilag: Brev fra KL af 16. august 1990 (notatet ligger i
sagen)
Indstilling: Til orientering
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MATRIKELKORTVÆRK

økonomi s
Sagsfremstilling: Fra Kort- og Matrikelstyrelsen er den
13. juli 1990 modtaget orientering og forespørgsel vedr.
produktion og salg af det moderniserede matrikelkort.
Bilag; Brev fra Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS)
Miljøafdelingens bemærkninger: KMS moderniseringsbestræ
belser gennemgås på udvalgsmødet og forvaltningens vur
dering mht til bl.a. besvarelsen af spørgeskemaet
præsenteres.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning;
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STATUS FOR FORURENINGSUNDERSØGELSE, LANDERSLEW.66

Økonomi t
Sagsfremstilling: Direktør Jessen, Japanica, har i brev
af 06.08.90 på vegne af ejeren af nævnte ejendom accep
teret udvalgets påbud om yderligere undersøgelser, dog
med forbehold for en senere udgiftsfordeling, når
kilden/kilderne til forureningen er påvist med sikkerhed.
Der er heller ikke taget stilling til, om påbudet vil
blive anket til Miljøstyrelsen.
Miljøfdelingen har 17.08. afholdt møde med Jessen og
Hedeselskabet for yderligere drøftelse af placering af
undersøgelsesboringerne. I første omgang udføres 4, men
det forventes, at der skal laves ca 10. Placering og
dybde afgøres endeligt i samråd med Hedeselskab og mil
jøafdeling, når boringerne er i gang.
Boringerne startes i første uge af september.
Indstilling:
Beslutning:

til orientering.
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MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆNET

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Efter mødet med Forsvarets Bygningstjeneste,
Kommandantskabet i Jægersprislejren og miljøudvalget
27.06.90 har miljøafdelingen udarbejdet referat af 07.08.
Efterfølgende har Bygningstjenesten 16.08. fremsendt
mødereferat og forslag til aftale om forsvarets brug af
Jægerspris skyde- og øvelsesterræn.
Til septembermødet påregnes det generelle tilsyn
behandlet, samt udkast til kap.5-godkendeIse
af den fremtidige bane ved Hovnæsbakken.
Indstilling:

Til efterretning.

Beslutning:
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MILJØFORHOLD PÅ UNO-X TANKEN, HOVEDGADEN 52

Økonomi:
Sagsfremstilling:
29.07.90 var der et uheld på Uno-X tanken, hvor der løb
benzin ud over pladsen, fordi en påfyldningspistol havde
sat sig fast. Ved et efterfølgende tilsyn viste det sig,
at der ikke er olie- eller benzinudskiller på virksomheden,
hverken fra påfyldningspladsen eller en vaskehal. Der blev
muligvis ikke krævet udskiller ved anlæggelsen, men det må
betegnes som miljømæssigt uheldigt, at den mangler.
Også håndteringen af olie- og kemikalieaffald gav anledning
til drøftelse, idet en del bliver afleveret til Gibbers
produkthandel, hvad der kan godkendes for akkumulatorers
vedkommende, men ikke for oliefiltre og bremseklodser. Der
er forøvrigt ikke fundet nogen anmeldelse af olie-og
kemikalieaffald.
Driften af et autoværksted midt i bymæssig bebyggelse
kræver i øvrigt stor hensyntagen støjmæssigt for at
overholde de støjvilkår, der er fastsat i
autoværkstedsbekendtgørelsen. Alt støjende arbejde må
foregå indendørs for lukkede porte og vinduer. Tilsynet
efterlod det indtryk, at der tages det nødvendige hensyn
til naboer.
Værkstedet råder ikke over bremsevasker eller udsugning,
der opfylder kravene til behandling af asbestholdige
bremser. Reparation heraf må altså ikke finde sted med
den nuværende indretning.
Miljøafdelingen har 13.08. sendt forvarsel til virksomheden
om, at spørgsmålet om udskiller vil blive behandlet i
miljøudvalget. Der blev også fremsendt et anmeldelsesskema
for olie- og kemikalieaffald, med frist på 3 uger for
indsendelse.

indstilling:
- at der kræves en veldimensioneret benzinudskiller
iht. miljøbeskyttelseslovens §25, med en
projektfrist på to måneder og en udførselsfrist på 4,
- at reaktionen overfor den mangelfulde håndtering af
olie- og kemikalieaffald godkendes. Ligeledes mht.
reparation af asbestholdige bremser.
Beslutning:
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RAPPORT VEDR. STØVEMISSION FRA LANGES SKALLEFABRIK

økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Axel B.Lange A/S er der 09.07. indgået en målerapport
vedr. støvemission fra roterovnen på skallefabrikken i
Gerlev. Der udarbejdes årligt en sådan rapport, første
gang i 1983 som følge af et påbud fra kommunen. Heri
fastsættes en grænseværdi på max 500 mg støv/normal m3.
Den gennemsnitlige værdi af seks målinger i årets rapport
er 542 mg/N m 3 . Det kræver en nøjere vurdering at afgøre,
om der hermed er tale om en egentlig overskridelse af
vilkåret, eller om der er tale om statistiske
tilfældigheder.
Da virksomheden har særskilt udledning af spildevand til
fjorden, påhviler det samlede miljøtilsyn amtet, selv om
listetypen F6, tørring og formaling af østersskaller, ikke
er a-mærket. Amtet har netop foreslået, at listetypen
bibeholdes og a-mærkes i den kommende revision af
miljøbeskyttelsesloven, hvormed også fabrikken i
Frederikssund vil komme under amtsligt tilsyn.
Der er aftalt et møde 17.09.90 mellem miljøafdeling og amt,
hvor tilsynet med de virksomheder, som amtet fører tilsyn
med, kan drøftes.
Indstilling:
- at vurderingen af rapporten overlades til amtet,
- at Lange underrettes herom, samt om at tilsynet er
overgået til amtet ved sidste miljølovsrevision.
Beslutning:
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ANMELDELSE AF HALMAFBRÆNDING PÅ TOFTEGÅRDSVEJ

økonomi:
Sagsfremstilling:
31.07.90 kl. 15.50 kørte MM tilfældigt forbi en
halmafbrænding på Toftegårdsvej. At undlade at påtale
forholdet ville indirekte være en accept, i hvert fald af,
at en overtrædelse af forbudet mod afbrænding af halm er
af "ganske underordnet betydning", jf. mbl/s §50 a.
Derfor skete en politianmeldelse.
Afbrændingen var dog allerede anmeldt. Til patruljen
havde ejeren forklaret, at der var afbrændt mindre spild i
forbindelse med presning.
MM skrev derfor efter samråd med vagthavende dagen efter en
uddybende forklaring til sin anmeldelse fra dagen før. Der
har ikke siden været dialog med politiet.
Indstilling:

Til drøftelse.
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GENER FRA KATTEHOLD PÅ SANDBJERGSVEJ 20

Økonomi;
Sagsfremstilling:
har ved
fremmøde i forvaltningen klaget over store gener fra
naboens kattehold, idet kattene færdes overalt på deres
grund og trænger ind i deres hus, når døre eller vinduer
står åbne.
Ved besøg hos klagerne 31.07.90 blev der iagttaget
kattelugt og stier på ejendommen. Familien fisker meget,
og har derfor ofte fisk og fiskeaffald liggende. Affaldet
bliver gravet ned i haven.
Ved et senere besøg hos katteholderen,
oplyste han, at de har ca 5 katte, der fodres udendørs. Der
er derfor mulighed for besøg af fremmede katte. Der var
ikke lugt af kat på ejendommen.
I første omgang søgtes sagen afsluttet ved, at kommunen
opstillede kattefælde ved nr. 24. Fælden var opsat 1 dag,
og 1 kat blev indfanget. Dette bedømmes af klager som helt
utilstrækkeligt. Prisen for aflivning af katte er netop
steget fra 35 kr. til 80 kr., hvorfor kontoen til "andre
skadedyr" på kr. 2000/år skønnes ikke at kunne bære mere.
For 1991 budgetteres uændret med kr. 2000.
Miljøafdelingen har anbefalet
at anskaffe et
netstativ til affald, og fremover undlade at nedgrave
fiskerester. Prisen for ombytning er 75 kr + moms.
Regelgrundlag:
Miljøreglementet kap. 2.3.1 om gener fra husdyr.
Sm. kap 12.4.1: Ingen må ved udlægning af foder ... skabe
tilhold for ... omstrejfende dyr, når dette medfører
væsentlige gener for omgivelserne.
Sm. kap 12.4.2: KB kan træffe de fornødne
foranstaltninger, hvis omstrejfende dyr forårsager
væsentlige gener for omgivelserne.
B. om bortskaffelse af affald, b. 118 af 23.02.89: affald
skal bortskaffes på en hygiejnisk og miljømæssig
forsvarlig måde.
Kommunenens regulativ om dagrenovation:
egen regning.

net anskaffes for
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Indstilling:
- at henlede katteejerens opmærksomhed på forbudet mod
at fodre udendørs,
- at udvalget drøfter retningslinier for fremtidig
indfangning af vilde katte,
- at der kræves opsat netstativ på
normal betaling.
Beslutning:
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LISTE OVER MILJØTILSYN SIDEN SIDSTE UDVALGSMØDE

økonomi:
Sagsfremstilling:
Der vedlægges en liste over de miljøtilsyn, der er ført
siden sidste udvalgsmøde som orientering, primært om de
sager, der afsluttes uden udvalgsbehandling.
En sådan liste vil kunne udskrives direkte fra
edb-registeret over miljø.
Bilag: Liste over miljøtilsyn 25.07 -20.08.90.
Indstilling:
- at udvalget tager stilling til, om denne form for
orientering om administrativt afsluttede miljøtilsyn
skal anvendes fremover.
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