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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 26. marts 1990 ,kl._14.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Peter Hartmann
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Inga Nielsen
Bibi B. Sørensen
Jens Chr. Børresen

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

75

til

98

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 75 TINGLYSNING AF OLDTIDSGRAVE NV FOR KROGSTRUP
Pkt.nr. 76 NATURPLEJE På SKRÆNTER NØ FOR KYNDBYVÆRKET
Pkt.nr. 77 TILSYNSBERETNING OM MILJØTILSYN 1989
Pkt.nr. 78 MULIGHED FOR HESTEHOLD På
Pkt.nr. 79 EVT. FREMTIDIG SÆBEPRODUKTION PÅ
Pkt.nr. 80 KAP.5-GODK. AF UDVIDET DRIFTSTID HOS JÆG.MASKFABR.
Pkt.nr. 81 KOMPETANCE TIL AT UDSTEDE KAP.5 - GODKENDELSER
Pkt.nr. 82 OPFØLGEN MOD DANFORM TEKNIK IHT.MILJØBESK.LOVEN
Pkt.nr. 83 UDBYGNINGSPLAN FOR KOMMUNALE RENSNINGSANLÆG
Pkt.nr. 84 NITRAT I GRUNDVAND
Pkt.nr. 85 KYNDBY LOSSEPLADS - FALKENTOFT
Pkt.nr. 86 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS
Pkt.nr. 87 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS
Pkt.nr. 88 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS
Pkt.nr. 89 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
Pkt.nr. 90 AFFALDSFORBRÆNDING
Pkt.nr. 91 AFFALDSHÅNDTERING
Pkt.nr. 92 INDSAMLING AF PAP OG PAPIR
Pkt.nr. 93 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 94 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS
Pkt.nr. 95 ROTTEBEKÆMPELSE
Pkt.nr. 96 GRUNDEJERFORENINGER, FÆLLESMØDE
Pkt.nr. 97 VANDFORSYNINGSPLAN
Pkt.nr. 98 INVESTERINGSOVERSIGT
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Pkt.nr:
Journalnr

01.05.05

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 840

Sagsid/lbnr. 571

Fdm. init.

TINGLYSNING fiF OLDTIDSGRAVE NV FOR KROGSTRUP

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Skov- og Naturstyrelsen har fremsendt udkast af 16.03.90
til tinglysning af, at et dyssekammer og fire gravhøje er
beskyttet iht. naturfredningslovens kap.7, §48.
Arealet hører under Svanholm Gods.
Kommunen kan påklage afgørelsen.
Miljøafdelingen indstiller,
- at tinglysningsudkastet tages til efterretning.
Beslutning:
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Pkt.nr: 76
Journalnr.... : 04.00
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 841
Sagsid/lbnr. 572

Fdm. init.

NATURPLEJE PÅ SKRÆNTER NØ FOR KYNDBYVÆRKET

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Naturfredningsnævnet har fremsendt godkendelse af 13.03.90
af et af Frederiksborg amt udarbejdet naturplejeprojekt.
Plejen består i rydning af buskads og krat, dog således,
at særligt smukke tjørne bevares.
Kommunen kan påklage projektet inden 11.04.
Skrænterne er fredet pga en sjælden, lyselskende
vegetation, der trues af den igangværende
tilgroning med krat.
Miljøafdelingen indstiller,
- at godkendelsen tages til efterretning.
Beslutning:
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Pkt.nr: 77
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 842
Sagsid/lbnr. 573

Fdm. init.

TILSYNSBERETNING OM MILJØTILSYN 1989

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Kommuner og amter skal udarbejde en beretning om det tilsyn
efter miljøbeskyttelsesloven, der er udført i det forgangne
år. Der skal gøres rede for hvor mange tilsyn, der er ført,
hvad reaktionen har været, og for hvor mange
tilsynsobjekter, der findes. Desuden skal der gøres rede
for personaleforbruget.
Beretningen skal ydermere indeholde en plandel for tilsynet
i det kommende år.
Beretningen skal fremlægges offentligt og indsendes til
Miljøstyrelsen inden 01.04.
Af tidsmæssige grunde er beretningen endnu ikke udarbejdet.
Miljøafdelingen indstiller,
- at Miljøstyrelsen orinteres om, at beretningen først
kan forventes behandlet 23.04. i miljøudvalget, og i
15.05. i kommunalbestyrelsen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 7B
Journalnr---

: 09.01.01

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 772

Sagsid/lbnr. 544

Fdm. init.

MULIGHED FOR HESTEHOLD PÅ

7 * )

Økonomi:
Sagsfremstil1ing:
Ejendomsmægler Gerhard Jensen fremsender skrivelse af
8.2.1990 vedr. ejendommen

som delvis er beliggende i byzone og landzone.
Der spørges nu
ne ialt 105 m2
ste - 4 til 6
tænkes anvendt

om, hvorvidt der fra avls- og driftsbygninger
med delvis udnyttet tagetage må opstaldes he
stk. - til fritidsbrug, idet engarealerne på
til græsning.

TU har behandlet sagen den 010390 , nr. 71.
Godkendes på vilkår af, at affødte gener ved senere
møddingsforhold kan godkendes, samt at disse ikke medfører gene
af nogen art for de omkringboende.
Sagen forelægges dog miljøudvalget.
" 7*Beslutning:
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Journalnr.
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Sagsbehandler

mm

Ændret anvendelse i landzone.
Sagen har været behandlet i TU 01.03 pkt. 71, og teksten
ov' pci-r<=>s herfra.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Sagen blev i teknisk udvalg behandlet under j.nr. 01.03.04
under overskriften "Ændret anvendelse i landzone".
Iht. miljøreglementets kapitel 2.1 er bl.a. hestehold
forbudt i byzoneområder med overvejende samlet
boligbebyggelse. Dispensation kan dog gives, evt. på vilkår
af særlige krav til dyreholdet, gødningsopbevaring mm.
udover de sædvanlige.
Den største risiko for gener ligger i gødningsopbevaring og
-udbringning. De almindelige afstandskrav til skel og vej
er 15 m, hvorfor det ikke uden dispensation er muligt at
anlægge en møddingplads i forbindelse med bygningerne. Hvis
de findes et egnet sted til en traditionel mødding, bør
overdækning overvejes. Der findes andre muligheder, fx
anvendelse af overdækket container (landbrugets byggeblad
nr.103.04-24 (juli 89) eller 103.04- 25, sept. 89), eller
opbevaring som kompost iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Engarealet er på ca 2,5 ha, og naturligvis græsbevokset.
Hvis gødningen skulle udbringes her, ville den derfor ikke
kunne nedpløj es, hvad der kan medføre gener. Det bør derfor
ove ejes at kræve at der laves en gødningsaftale om
udbringning på anden ejendom.
Miljøafdelingen er enig i, at den mest rimelige anvendelse
af engarealet er græsning, og skønner, at det er muligt
at holde heste i ejendommen -en tidligere gård- uden
nabogener.
Miljøafdelingen indstiller,
at der gives generel dispensation til et mindre
hestehold, på vilkår af, at gødningsopbevaring og
-udspredning bliver forhåndsgodkendt i miljøudvalget
den hestehold etableres, idet en placering ved
bygningerne umiddelbart anses for uhensigtsmæssig, men
at en containerløsning vil kunne accepteres.
- at det understreges, at stalde skal indrettes i
overensstemmelse med miljøreglementet.
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Pkt.nr: 79

Journalnr---

: 09.02.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 844

Sagsid/lbnr. 575

Fdm. init.

EVT. FREMTIDIG SÆBEPRODUKTION PÅ

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Den tidligere direktør for Danform Teknik har pr. 01.03.
lejet en del af ejendommen
nemlig den
vinkelbygning, der vender ud mod Femhøjvej. Han ønsker at
blande og aftappe rengøringsprodukter. Emballagen bliver
dunke og flasker, der skal påfyldes fra hane på
blandekarret. Endvidere ønskes noget lønarbejde udført, dvs
påfyldning af færdigblandede produkter.
Produktionsapparatet vil bestå af 4 blandekar a 400 1, en
omrører, og evt. et tappeapparat. Maskinerne har været
anvendt på Danform indtil for få måneder siden, men har
været demonteret. Opstilling skal ske i en anden hal end
tidligere.
I den nuværende godkendelse er maskineriet meget sporadisk
beskrevet.
En kapitel 5-godkendelse bevarer sin gyldighed selv om der
sker ejerskifte, forudsat at den godkendte produktion
videreføres med det beskrevne produktionsapparat.
Produktionen ligger indenfor rammerne af den nuværende
godkendelse (der behandles som ankesag i Miljøankenævnet),
men det kan diskuteres, om produktionsapparatet gør, idet
der med den nye placering er andre muligeheder for
påvirkning af omgivelserne.
Hvis miljøudvalget beslutter, at det ansøgte ligger udenfor
rammerne af den nuværende virksomhed, skal produktionen
godkendes iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 som
listetype D7, sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og
rengøringsmiddelfabrikker, samt fsv. angår lønarbejde, Dll,
virksomheder for aftapning af kemikalier.

Miljøafdelingen indstiller.
- at udvalget beslutter, om det vil godkende fortsat
produktion under den nuværende godkendelse, eller kræve
en ny godkendelsesprocedure gennemført.
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Pkt.nr: 80
Journalnr.... : 09.02.01
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 845

Sagsid/lbnr. 577

Fdm. init.

KAP.5-GODK. AF UDVIDET DRIFTSTID HOS JÆG.MASKFABR.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sags fremsti11ing:
DISA søger i brev af 15.02.90 om godkendelse iht.
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af en udvidelse af
driftstiden på Jægerspris Maskinfabrik, således at der i
natperioden kan arbejdes med visse støjsvage maskiner.
Derudover vil der blive tale om til- og frakørsel af
ansatte.
Miljøstyrelsen har fastsat
støj, nemlig 40 dB(A) i et
- 06.00. Der er intet, der
problemer med at overholde

vejledende grænseværdier for
centerområde i tidsrummet 22.00
tyder på, at der vil blive
disse støjgrænser.

Virksomheden er anlagt før 1974, og er derfor ikke
miljøgodkendt. Ved tilsyn i februar var der intet, der
tydede på, at der er miljømæssige problemer på Jægerspris
Maskinfabrik. Det er dog aftalt med virksomheden, at der i
løbet af kort tid føres detaljeret tilsyn for at skaffe
grundige basisoplysninger om virksomheden.
Bilag:
Udkast af 20.03.90 til kapitel 5-godkendelse.
Miljøafdelingen indstiller.
- at udvalget godkender udkastet til kapitel
5-godkendelse, og oversender det til byrådets
behandling med anbefaling.
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Pkt.nr:
Journalnr---

: 09.02.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 846

Sagsid/lbnr. 578

KOMPETANCE TIL AT UDSTEDE KAP.5

Fdm. init.

GODKENDELSER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Virksomhedstyper, der er optaget på en særlig liste (bilag
til miljøbeskyttelsesloven) skal inden de starter/udvider
produktion eller byggeri forhåndsgodkendes iht. lovens
kapitel 5. Ansøgningen skal indeholde detaljerede
beskrivelser af den påtænkte produktion og den
bygningsmæssige indretning, således at tilsynsmyndigheden
får et grundlag for at opstille en række vilkår, der kan
regulere de miljømæssige påvirkninger, omgivelserne
udsættes for. Det er derfor en tidskrævende opgave for
virksomheden at udarbejde ansøgningen og for
miljøafdelingen at bearbejde den.
Efter at godkendelsen er givet er der en 4 ugers
ankeperiode, hvor nybyggeri ikke må igangsættes.
Det bør diskuteres, hvor kompetancen til at give kapitel
5-godkendelser skal ligge: i miljøudvalg eller byråd.
Den hidtidige praksis i kommunen er at godkendelse
besluttes i byrådet efter forudgående behandling i
fagudvalg. Dette indebærer en forlængelse i
sagsbehandlingen af tre ugers varighed.
Miljøafdelingen yidstiller^
- at udvalget drøfter hvor kompetancen til at udstede
godkendelser bør ligge.
Beslutnin or:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260390

Side
11

Pkt.nr: 82
Journalnr.... : 09.02.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 847

Sagsid/lbnr. 579

Fdm. init.

OPFØLGEN MOD DANFORM TEKNIK IHT.MILJØBESK.LOVEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Der er på Danform Teknik etableret opsamling af
overfladevand fra tromlegården på en sådan måde, at der
reelt har været tale om nedsivning med stor risiko for
grundvandsforurening. Arbejdet er ikke udført i
overensstemmelse med påbud af 17.02.89.
Firmaets opbevaring af kemikalieaffald har fundet sted med
mangelfuld sikring mod jordforurening.
Bilag:
Notat af 08.03.90 vedr. håndhævelse mod den
tidligere direktør på Danform Teknik.
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget beslutter, om politiet skal anmodes om
efterforskning med henblik på tiltalerejsning mod
direktøren for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens
§11, §48,stk.2 og §42, samt af bekendtgørelse nr.121 af
17.03.76 om olie- og kemikalieaffald §3.
Ras ln +-ninrr*
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Pk t .n r :

Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 848
Sagsid/lbnr. 580

Fdm. init.

UDBYGNINGSPLAN FOR KOMMUNALE RENSNINGSANLÆG

Økonomi:
Sagsfremstil1ing:
Ved miljøudvalgets møde den 29. januar behandledes sag
angående miljøstyrelsens oversigt over udbygningen af
kommunale renseanlæg i perioden 1990 til 1995. Drøftelsen
skete med henblik på indarbejdelse af tal for Jægerspris
kommune i budget og ajourføring af tidligere indberet
ning.
Udbygningsplanen er efterfølgende i henhold til udvalgs
beslutning drøftet med Rdg. Ingeniørfirma Dines Jørgensen
A/S og I. Krtiger A/S. Resultatet af denne revision af
tidligere tal for udbygning er, at der ved indberetningen
til amtet som er sket ved udgående skrivelse af 13. marts
1990 er oplyst følgende til Frederiksborg amt:
Anlæg

90

91

Tørslev
Jægerspris
Ialt

92

93

xx
xx

94

95

mil. kr.
1.7
2.0
3.7

Dette svarer til en reduktion af anlægssummen over
perioden fra 7.4 mil. kr. til 3.7 mil. kr.
Besparelsen er opnået ved ikke at planlægge anlægget i
Jægerspris udbygget til fjernelse af phosphor, og be
grundelsen herfor er, at udbygningen af Jægerspris by i
henhold til kommuneplan er så begrænset, at belastningen
fra anlægget vil kunne holdes under det niveau, som i
henhold til vandmiljøplan og recipientkvalitetsplan ikke
medfører krav om fjernelse af phosphor. Denne grænse er
5000 personækvivalenter, PE.
Anlægget er dimensioneret til 7000 PE, men belastes kun
med ca. 4000 PE, vurderet på basis af belastningsundersø
gelse fra 1982 (belastningen var da 3400 PE).
Ved indberetningen er der lagt op til forhandling med
amtet om udbygningen, og det må forventes, at en ny
belastningsundersøgelse er nødvendig for at dokumentere,
at belastningen ikke overstiger 5000 PE.
Indstilling: Til drøftelse.
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Pkt.nr:
Journalnr---

: 09.08.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 849

Sagsid/lbnr. 581

Fdm. init.

NITRAT I GRUNDVAND

Økonomi:
Sagsfremstilling :
Af artikkel i Frederiksborg Amts Avis søndag den 11.
marts 1990 fremgår det, at drikkevandsboring ved Duemosevej etableret af Jægerspris Vandværk I/S ikke kunne
anvendes på grund af for højt indhold af nitrat.
Formanden for bestyrelsen, S. Aarøe Petersen oplyser, at
man påregner at forsegle boringen, og dermed afskrive en
investering på ca. 250.000 kr.
Andre boringer i området viser ikke tilnærmelsesvis samme
høje nitratindhold.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at kommunen i
samarbejde med Jægerspris Vandværk I/S forsøger at
klarlægge årsagen til dette lokalt høje indhold af nitrat
i grundvandet.
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Pkt.nr: 85
Journalnr...- : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 850

Sagsid/lbnr. 582

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS -

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 1. februar 1990 blev afholdt et møde mellem
miljøudvalgsformand og miljøafdeling.
Et internt mødereferat ligger i sagen.
Den 8. marts 1990 henvender
sig tele
fonisk til miljøafdelingen. Han oplyser, at hans interesse
for at komme ud af forholdet med DSV nu er forstærket og
at han nu kan tilbyde kommunen lignende vilkår som DSV har
idag, dvs. et køb forudsat at undersøgelser viser, at en
losseplads kan etableres miljømæssigt forsvarligt oc^ uden
at købesum skal betales med det samme.
får oplyst, at miljøudvalg og miljøafdeling har
et møde med amtet den 22. marts 1990 og at miljøudvalget
har ordinært møde den 26. marts. Miljøafdelingen foreslår,
at
kommer til sidstnævnte møde med henblik på at
få en drøftelse med udvalget og med mulighed for at blive
orienteret om resultatet af mødet den 22. marts.
Falkentoft indkaldes til mødet den 26. marts kl. 16.30.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning :
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Pkt.nr:
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 851

Sagsid/lbnr. 583

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS

Økonomi:
Sagsfremsti1ling:
Miljøankenævnsafgørelse
Jægerspris kommune har den 3. maj 1989 meddelt afslag på
ansøgning om helårsbeboelse af
matr.nr. 6 El af Over Dråby
beliggende

Ejendommen er et sommerhus.
Ansøgeren har påklaget afslaget til Miljøankenævnet.
Ankenævnet har den 28. december 1989 fremsendt sin af
gørelse i hvilken man stadfæster kommunens afslag.
Der gives dog en frist til 31. marts 1990 til ophør med
anvendelsen af sommerhuset til helårsbeboelse.
Indstilling: Ansøgeren gøres i skrivelse opmærksom på
Miljøankenævnets afgørelse (som er tilgået vedkommende).
Beslutning :

varet
under j. nr.
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 852

Sagsid/lbnr. 584

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøankenævnsafgørelse
Jægerspris kommune har den 8. maj 1989 meddelt afslag på
ansøgning om helårsbeboelse af
matr.nr. 11 AE, Barakkerne
beliggende

Ejendommen er et sommerhus.
Ansøgeren har påklaget afslaget til Miljøankenævnet.
Ankenævnet har den 28. december 1989 fremsendt sin af
gørelse i hvilken man stadfæster kommunens afslag.
Der gives dog en frist til 31. marts 1990 til ophør med
anvendelsen af sommerhuset til helårsbeboelse.
Indstilling: Ansøgeren gøres i skrivelse opmærksom på
Miljøankenævnets afgørelse (som er tilgået vedkommende).
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 853

Sagsid/lbnr. 585

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Miljøankenævnsafgørelse
Jægerspris kommune har den 22. juni 1989 meddelt afslag på
ansøgning om helårsbeboelse af
matr.nr. 13 EE, Dalby by, Krogstrup
beliggende

Ejendommen er et sommerhus.
Ansøgeren har påklaget afslaget til Miljøankenævnet.
Ankenævnet har den 28. december 1989 fremsendt sin af
gørelse i hvilken man stadfæster kommunens afslag.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260390

Side
19

Pkt.nr: 89
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 854

Sagsid/lbnr. 586

Fdm. init.
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HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Økonomi:
Sagsfremsti H i n g :
Anke til Miljøankenævnet.
Den 22. februar 1990 er modtaget anke stilet til Miljøanke
nævnet. I anken påklages Teknisk udvalgs afgørelse af 31.
august 1989, fremsendt til ansøgeren ved skrivelse af 5.
februar 1990. Afslaget er baseret på en ansøgning af 7. au
gust 1989 om tilladelse til at benytte sommerhuset
matr.nr 7 IQ af Bakkegårde
beliggende

til helårsbeboelse.
Anken er indleveret rettidigt.
Vedlagt anken: Bilag 1, Afskrift af oprindelig ansøgning
Bilag 2, Afslaget af 5. februar 1990.
Af ankeskrivelsen fremgår, at
- begrundelsen for en dispensationsansøgning ikke er
den planlagte udbygning af sommerhuset, som det er
anført i ansøgningen af 7. august 1989

- ansøgeren ikke mener at Jægerspris kommune har taget
hensyn til Miljøministeriets vejledning af 3. juli
1983 (skal være 1989) om dispensation fra forbudet mod
helårsbeboelse i sommerhusområder i hvilken der hen
stilles, at der ud fra menneskelige hensyn gives per
sonlige tilladelser til folkepensionister, der har
ejet et sommerhus i 5 år eller mere, (i dette tilfælde
25 år).
Indstilling:Til drøftelse
Beslutning:

- W

Oyå

¿fe-

ih c
hvcLef

3. y
ofe^

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260390

i

~ ~rn<
&U.l/ok^U^I^U-C

6

’e^'

^

^

t

te S ø X V 'e .

U o ^ e iC x it M ^ e
V-w -ß-i

e_

pcu^,

^IU_

Ö i^'Y C i i t * ^ _

ö^v'ß3-ev^'.

rl)e?u-Jl&ü d ic .

: l>~MocJLs>cJL

d A \A ^ C ^ -/V e ^ -

tf

UtfLUAA.

Side
20

(-

y L % ^ rC ^
S n

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260390

Side
21

Pkt.nr: 90
Journalnr---

: 07.04.00

Sagsbehandler : HE
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AFFALDSFORBRÆNDING

Fdm. init.
;7 / /

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Af skrivelse fra miljøstyrelsen af 11. dec. 1989 fremgår,
at det er regeringens målsætning at øge genanvendelsen til
50% af de samlede affaldsmængder i løbet af 90'erne.
Samtidig diskuteres planer om en udbygning af decentrale
kraftvarmeværker med affald som brændsel.
På baggrund af behovet for at koordinere disse tiltag
opfordrer Miljøstyrelsen kraftigt bl.a. kommunalbestyrel
serne til at sikre, at dispositioner i affaldssektoren til
godeser mulighederne for at bevare en fremtidig fleksibili
tet .
Miljøafdelingens bemærkninger: Skrivelsen har relationer
til vort interesse i AFAV og til den interne genanvendel
sespolitik i kommunen. En stor del af det affald som vi
idag leverer til AFAV går til forbrænding. AFAV's aftaler
om levering af affald til forbrænding bør således ikke
forhindre, at den interne genanvendelsespolitik i Jægers
pris, som den nu vil blive fastlagt i affaldsplanen, kan
realiseres. Forslaget til vedtægter, sidste udgave dateret
5.marts 1990, angiver ikke et overordnet mål for forbræn
ding af affald. (Vedtægtsforslaget indholder heller ikke
nogle overordnede retningslinier for affaldsminimering,
affaldsdeponering eller ambitionsniveau for genanvendelse).
Indstilling: Til drøftelse
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Følgende materiale er modtaget:
1)
2)
3)
3)
4)
5)
6)
7)

Referat fra bestyrelsesmøde i AFAV den 26.jan.90.(30/01)
Referat fra bestyrelsesmøde i AFAV den 02.mrs.90.(06/03)
AFAV's affaldstakster
(25/01)
Nedsættelse af takster på AFAV.
(06/03)
Materiale om batteriebeholdere fra Carl Bro A/S. (21/02)
Fordelingsnøgle for AFAV-interessentkommunerne. (08/02)
Vedr. afregningspriser på AFAV
(25/01)
Fællesudvalget for modtagestation i Frederiks
borg Amt, medlemmer
(13/02)
8) Arbejdsrapporten 1989 "Kællsortering af hushållsavfall", et nordisk projekt.
(21/02)
9) Godkendelsessystem for affaldstransportører (DV) (19/02)
10) K L 's kommentarer til forslag til lov om affalds
depoter
(06/03)
11) KL-information:Miljøministeriets lovreform 1990 (09/03)
12) Miljøstyrelsen:Registrering som kemikalie
affaldsdepot
(21/02)
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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INDSAMLING AF PAP OG PAPIR

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Følgende skrivelser er indgået:
Ij_22 . ja n .90
Fra Carl Bro A/S er modtaget et forslag til arbejdsfor
deling mellem AFAV og kommunerne vedr. indsamling af
pap og papir fra erhvervsvirksomheder.
2: 12.feb.90
Notat fra Carl Bro A/S vedr. dispensation til virksom
heder for deltagelse i indsamlingsordningen for genan
vendeligt pap og papir.
3: 16.feb.90
Udkast til kontrakt vedr. indsamling af pap og papir mel
lem AFAV og Smørum Papir.
4: 16.m r s .90
Fra AFAV er modtaget spørgeskemaer der påtænkes udsendt til
de virksomheder i kommunen der skal inddrages i ordningen.
Desuden er vedlagt 2 spørgeskemaer der kan anvendes til en
registrering af andet affald end pap/papir fra erhversvirksomheder.
Indstilling:Til drøftelse
Beslutning:
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INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1) Fra Carl Bro A/S er modtaget kopi af ordreskrivelse til
firmaet RB Container, Viborg. Af skrivelsen fremgår at
firmaets tilbud accepteres på følgende vilkår:
Levering af containere af typen "Bobbelen", papir/glas.
Til Jægerspris leveres:
4
4
9
8

stk
stk
stk
stk

1500
1500
2500
2500

1
1
1
1

til
til
til
til

glas
papir
glas
papir

ialt 25 containere til en samlet sum af kr. 109.260, ekskl.
moms.
Leveringssted: Modtagepladsen, Baunehøjgårdsvej 3
Levering skal finde sted senest 1. maj 1990.
Indtil 1. nov. 1990 kan suppleres med flere containere
til samme stk-pris.
Tilbudssum indbetales senest den 1. maj 1990.
2) Et forslag til containertekst mv er vist på materiale
rekvireret fra Carl Bro A/S.
Indstilling: 1)
2)

ynder ]. nr

Til orientering
Til drøftelse
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MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Udvalget for Maglehøjgård losseplads afholdt møde den 8.
marts 1990. Følgende er en kort gennemgang af beslut
ningerne:
1. Valg af formand
Jørn Poulsen blev valgt som formand.
2. Forurening af grundvand
Jægerspris kommune udtager kontolanalyser i privat
boring N0 for lossepladsen .
3. Ekstraopfyldning/ændret retablering
Indstilling tiltrådt
4. Affaldsafgift
Takster for vogne under 3500 kg anbefales overfor byråd.
For vogne over 3500 kg etableres forsøg med akselvægt i
3 måneder. Vægt lejes. Afregningspris: 350 kr/t.
5. Ny overenskomst
Skibby kommune udarbejder oversigt over modtagne mængder
og potentielle leverandører. Herefter træffer Jægerspris
byråd beslutning om sit forbehold til overenskomsten.
6. Administrationsbidrag
Udvalget anbefaler forslaget om et adm.bidrag på 10% af
max omsætning. Beløbsstørrelse meddeles Jægerspris.
Bidrag forelægges Jægerspris byråd.
7. Åbningstider
Onsdag, torsdag, fredag 7.00 - 15.30
Lørdag
10.00 - 13.30
8. Ulovlig deponering
Skriftlig instruks til lossepladspersonalet udarbejdes.
9. Eventuelt
9.1 Perkolatledning til Lyngerup, Jægerspris undersøger.
9.2 Orientering om Kyndby losseplads
9.3 Pressemeddelelse i forb. med ulovlig deponering
Miljøafde1ingens bemærkninger:
ad 2: Udgifter til kontrolanalyser deles mellem kommunerne
ad 9.2:Skibby kommune bør inddrages i arbejdet med Kyndby
losseplads
ad 9.3 Pressemeddelelse, udarbejdet af Skibby, blev under
skrevet af de to udvalgsformænd.
Indstilling : ad 4: Fremsendes øk.udv. med anbefaling
ad 5: Materiale behandles først i miljøudv.
ad 6: Fremsendes øk.udv. med anbefaling når
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I øvrigt: Til orientering
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ROTTEBEKÆMPELSE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Miljøministeriet er modtaget skrivelse vedrørende de
pr. 1. februar 1990 anerkendte rotteudryddelsesmidler.
Samtidig er modtaget indberetningsskema vedrørende rotte
bekæmpelsen i 1989. Skemat skal tilbagesendes inden 1.april
1990.
Desuden er vedlagt et udkast til annonce vedrørende rotte
bekæmpelsen i forbindelse med forårskampagnen i 1990. Kom
munalbestyrelsen skal regelmæssigt orientere kommunens bor
gere om rotter og rottebekæmpelse.
Kommunalbestyrelsen skal, medmindre der er givet dispensa
tion, sørge for , at samtlige ejendomme i landzone under
søges for rotter i løbet af kampagnen.
Miljøafdelingens bemærkninger: Liste over anerkendte midler
til rottebekæmpelse er videregivet til kommunens rotte
fænger, Karl Kristian Hansen.
Indberetningsskema vil blive udfyldt af miljøafdelingen i
samarbejde med Karl Kristian.
Indstilling: Annonce, svarende til udkastet, indrykkes i
Frederikssund Avis.
Beslutning:
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GRUNDEJERFORENINGER, FÆLLESMØDE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Til orientering for udvalget kan det meddeles, at det
årlige fællesmøde med deltagelse af repræsentanter fra
byråd og sommerhusgrundejerforeninger er berammet til
onsdag d. 23 maj 1990 kl. 18.00.
Indstilling: Der ønskes oplysning fra udvalget om del
tagerantal .
Beslutning:
-føoi'c

§c?ivaret den:
iunder j. nr.

\

f)yki V
i
=J

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260390

Side
29

Pkt.nr: 97
Journalnr___

: 13.02.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 862

Sagsid/lbnr. 595

Fdra. init.

VANDFORSYNINGSPLAN

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Vandforsyningsplanen for Jægerspris kommune er ikke færdig
behandlet fordi den ikke er fremsendt efter offentlig
hedsperioden.
Amtets påbud om udførelse af forslag til kommunal vandfor
syningsplan er påklaget til miljøstyrelsen ved telefax
stilet til Frederiksborg amt. Miljøafdelingen vil snarest
fremsende "normal" klage.
Miljøafdelingen har den 13. marts 1990 afholdt møde med
firmaet Kemp & Lauritzen A/S. Udgangspunktet for en fær
diggørelse af vandforsyningsplanen vil være, at Jægerspris
kommune selv udfører en ajourføring af statusdelen og at
Kemp & Lauritzen forestår plan delen. Firmaet har fået ud
leveret vandforsyningsplanen med henblik på kommentering.
Med udgangspunkt i den tidsfrist som amtet har oplyst for
en færdig og godkendt vandforsyningsplan, 1.jan.92, vil en
en ajourføring af statusdelen i 1990 være en forudsætning
for en færiggørelse af plandelen i 1991 incl. en ny offenlighedsfase .
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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INVESTERINGSOVERSIGT

Økonomi:
SagsfremstiHing:
Fra Økonomisk forvaltning -er modtaget skrivelse af 14.
marts 1990 stilet til samtlige fagudvalg.
Af skrivelsen fremgår at Økonomiudvalget d. 12. februar
godkendte tidsplan og procedure for udarbejdelse af 1991budgettet.
Procedure og tidsplan er vedlagt skrivelsen.
Samtlige fagudvalg anmodes om at udarbejde en inves
teringsoversigt for budgetåret 1991 samt for over
slagsårene 1992-1994.
Investeringsoversigten skal afleveres til økonomisk for
valtning senest 1. maj 1990.
Miljøafdelingens bemærkninger: Med henblik på at kunne af
levere den ønskede oversigt til økonomisk forvaltning er
det nødvendigt, at miljøudvalget overfor miljøafdelingen
melder ud med ønsker/krav til budgettet. På basis af en
sådan udmelding vil afdelingen i samarbejde med kommune
ingeniøren og øvrige budgetansvarlige udarbejde et forslag
til investeringsoversigt. Dette forslag vil forelægges ud
valget på mødet den 23. april 1990.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:

