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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 149

til

170

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 149 RENSEANLÆGGENE KULHUSE CAMPING OG FÆRGELUNDEN
Pkt.nr. 150 AFLØBSFORHOLD PÅ JÆGERSPRIS HOVEDGÅRD
Pkt.nr. 151 GRUNDVANDSFORURENINGEN FEMHØJ VANDVÆRK
Pkt.nr. 152 DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK, TAKSTBLAD
Pkt.nr. 153 NOAH - VANDINDVINDINGSGRUPPE
Pkt.nr. 154 MILJØFORHOLD PÅ GL.KULHUSVEJ 52 OG 54.
Pkt.nr. 155 VIRKSOMHED På GL.KULHUSVEJ 50
Pkt.nr. 156 KLAGE OVER STØJGENER FRA SKYDEBANEN V/LILLEVANG
Pkt.nr. 157 ANKE OVER KAP.5-GODK.AF LANDERSLEV RENGØ.OG HÅRPLM
Pkt.nr. 158 GODK.AF PØLSEVOGN VED KRAKASVEJ, KULHUSE
Pkt.nr. 159 BUDGETFORSLAG 1991
Pkt.nr. 160 FÆLLESUDVALGET, FÆLLESKOMMUNAL MODTAGESTATION
Pkt.nr. 161 VINDMØLLEPARKEN I KYNDBY
Pkt.nr. 162 MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN
Pkt.nr. 163 RECIPIENTKVALITETSPLAN, ISEFJORDEN, FORSLAG
Pkt.nr. 164 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 165 AFFALDSPLAN FOR JÆGERSPRIS KOMMUNE
Pkt.nr. 166 PAP OG PAPIR - DISPENSATION
Pkt.nr. 167 INDSAMLINGSORDNING, PAP OG PAPIR
Pkt.nr. 168 INDSAMLING, GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 169 DELEGERING AF VISSE SAGER TIL FORV./UDVALG
Pkt.nr. 170 AFFALD, DIVERSE
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Pkt.nr: 149
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1246

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 816

Fdm. init.

RENSEANLÆGGENE KULHUSE CAMPING OG FÆRGELUNDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling: Indgået skrivelse af 14. juni 1990 fra
Frederiksborg Amt. Amtet gør opmærksom på, at prøver
udtaget den 10. maj 1990 viser overskridelser af fastsatte
krav til udledning af forurenende stof.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 150
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1247

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 817

Fdm. init.

AFLØBSFORHOLD PÅ JÆGERSPRIS HOVEDGÅRD

Økonomi:
Sagsfremstilling : I forbindelse med etablering af nyt
servicecenter for kørende materiel på hvoedgårdens område
er afløbsforholdene på ejendommen taget op til revision.
Sagen er tidligere behandlet i MU den 301189, ØK den 111289
og MU 290190.
Der er udarbejdet projekt for bortledning af regnvand fra
befæstede arealer, og dette er godkendt som tillæg til
spildervandsplan. Afledning af regnvand sker herefter via
kommunal benzinudskiller til Balsmosegrøften.
På grund af tidsnød anmodede Forsvarets Bygningstjeneste om
dispensation til i en periode at drive anlægget efter et
oprindeligt projekt. MU besluttede den 29. januar at give
tilladelse til udledning af regnvand fra nye befæstede
arealer via mindre benzinudskillere, medens eksisterende
arealer kunne afvandes som hidtil.
Ved den afsluttende byggesagsbehandling konstateredes, at
en betragtelig del af også nye befæstede arealer ikke
passerer benzinudskiller. Bygningsmyndigheden anfører, at
ibrugtagningstilladelse ikke kan gives uden yderligere
dispensation idet det udførte anlæg ikke svarer til
miljøudvalgets beslutning.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller at dispensation
gives, og at lejligheden benyttes til at genforhandle og
fremskynde det oprindelige projekt. På baggrund af den
nyeste erfaringer med vand fra vaskepladser afledt via
benzinudskillere bør vandet fra den aktuelle vaskeplads
ikke føres til et mindre vandløb, men til renseanlæg via
kloak.
Sagsfremstilling :
Beslutning:
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Pkt.nr: 151
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 1248

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 818

Fdm. init.

GRUNDVANDSFORURENINGEN FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi;
Sagsfremstilling: Den nedsatte følgegruppe bestående af
Frederiksborg Amt
Embedslægen
Levnedsmiddelkontrollen
Jægerspris kommune
Hedeselskabet
Repræsentant for ejer af Landerslevvej 66
afholdt den 18. juni møde for drøftelse af status og
fremtidige tiltag.
Status:
Hudrogeologiske undersøgelser og beregninger er gennemført
og i henhold til resultatet heraf er afværgepumpningen fra
boring I nedsat til 10 m3/time. Herefter kan vandet
modtages og behandles af Tørslev renseanlæg, og midlertidig
rørledning til anden recipient kan spares.
Indholdet af trichlorethan er ved de sidste analyser faldet
til 9,6 mikrogram/1 ( ca. 10% af oprindelige niveau).
Efter besigtigelse i marken anbefaler Kemp & Lauritzen A/S
og brøndborer Brøkker at undersøge for ny kildeplads øst
for Landerslev. Denne placering anbefales af hensyn til
indhold af nitrat. Der er på dette sted beskyttende lerlag
over grundvandsmgasinet.
Med hensyn til forureningskilden henstår det endnu om amt
eller kommune er myndighed, idet Miljøstyrelsen endnu ikke
har kunnet træffe afgørelse. Det blev imidlertid aftalt, at
Hedeselskabet udarbejder forslag til undersøgelsesprogram
med tilhørende økonomisk overslag. Repræsentant for ejer af
ejendommen
kunne tiltræde denne beslutning.
Indstilling: Til drøftelse.
Sagsfremsti11ing:
Beslutning:
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Pkt.nr: 152
Journalnr..

13.02

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1249
Sagsid/lbnr. 819
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DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK, TAKSTBLAD

Økonomi:
Sagsfremstilling: Indgået skrivelse 17. maj 1990 fra Dalby
Huse strands Vandværk, takstblad vedtaget på
generalforsamling den 10. april 1990.
Indstilling: Det indstilles, at Jægerspris kommune som
tilsynsmyndighed godkender de nye takster, idet der ikke er
konstateret konflikt med lovgivningen for fælles
vandværker.

Beslutning:
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Pkt.nr: 153
Journalnr
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Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1250
Sagsid/lbnr. 820
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NOAH - VANDINDVINDINGSGRUPPE

Økonomi^
Sagsfremstilling;
Sagsfremstilling: Miljøorganisationen NOAH fremsender
skrivelse indgået den 15. juni, hvori man beder kommunen
besvare en række spørgsmål vedr. vandforsyning.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 154
Journalnr.... : 09.01

B.lbnr. 1251

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 821
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MILJØFORHOLD PÅ GL.KULHUSVEJ 52 OG 54.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Foranlediget af en klage fra
over
bilkirkegård/skrotbiler har miljøafdelingen ført tilsyn
på ejendommen.
På den ubebyggede grund (nr. 52) henstår godt 10 gamle
biler, der afventer afklaring af en erstatningssag efter
brand i et mekanikerværksted i 1986, der tilhørte den ene
beboer. Endvidere finde på grunden en brændekløver, to
traktorer, en mejetærsker og noget blandet oplag.
Landbrugsredskaberne bruges ved dyrkning af et lejet stykke
jord.
Der er et par heste på ejendommen til privat brug.
sommerhusområder. Stalden er bygget til formålet, der er
dog ikke afløb derfra. Der er i miljøreglementet ikke noget
generelt forbud mod hestehold i sommerhusområder, således
som der er i byzone. Gødningsopbevaring vil fremover ske
efter reglerne for kompostopbevaring - dvs. oplaget vil
blive overdækket. Bortskaffelse sker på den lejede jord.
De biler, der står på grunden, kan således ikke bedømmes at
have karakter af affaldsoplag. Bedømt i relation til
miljøbeskyttelseslovgivningen er der ikke grund til at
kræve yderligere ændringer.
Kommunen har tidligere forsøgt at kræve bilerne fjernet
iht. kommuneplanlovens §44. Efter afgørelse i
Planstyrelsen ændredes kravet til opsætning af hegn ud mod
Kulhusvejen. Der er ikke sket ændringer i forholdene
siden da, udover at antallet af biler er mindsket. Der er
derfor ikke grund til at genoptage sagen ud fra
kommuneplanlovens bestemmelser.
Ind stilling:
- at forholdene accepteres i relation til
miljølovgivningen,
- at sagen oversendes til teknisk udvalg til
orientering.
Beslutning:
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Pkt.nr: 155
Journalnr..-. : 09.02.07
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1252
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VIRKSOMHED På GL.KULHUSVEJ 50

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Foranlediget af en klage fra
over at der
skulle være bilkirkegård/skrotplads på
og
52 har miljøafdelingen ført tilsyn på de to ejendomme. De
er beliggende i sommerhusområdet KS1.
På
har
indstillet sin
vognmandsvirksomhed, men har stadig få aktiviteter.
Vaskevand fra bilvask o.lign. ledes ikke gennem
olieudskiller, men direkte til nedsivning. Der findes på
ejendommen en olietank ældre end 20 år. Miljøafdelingen har
i brev af 20.06.90 indskærpet, at vask af olietilsmudsede
emner ikke må finde sted med de nuværende forhold, og at
tanken skal sløjfes iht. reglerne i
olietankbekendtgørelsen.
Ejeren har på ubestemt tid udlånt værkstedet til en
mekaniker, der indsamler og videresælger skrotbiler. I et
vist omfang afmonteres brugbare dele, før bilerne
videretransporteres til ophugger. Antallet af
opmagasinerede biler varierer, ved tilsyn er der set mellem
5 og 12.
På listen over særligt forurenende virksomheder omfatter
type G2 "Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald,
herunder bl.a. bilophugningspladser". Miljøstyrelsens
industrikontor anvender dog en undergrænse for hvornår, der
kræves kapitel 5-godkendelse, således at hvis der på en
virksomhed er færre end 10 uindregistrerede biler,
betragtes den som reglementsvirksomhed.
Den ændrede anvendelse af værkstedet er ikke behandlet iht.
kommuneplanloven i teknisk udvalg.
Indstilling:
- at ophuggeren pga. virksomhedens ringe størrelse og
usikre varighed betragtes som reglementsvirksomhed,
- at det accepteres, at miljølovgivningens
bestemmelser kan overholdes på den aktuelle ejendom,
blot der ikke fremkommer spildevand,
- at spørgsmålet om den ændrede brug af værkstedet
videresendes til teknisk udvalg til behandling iht.
kommuneplanen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 156
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1253

Sagsid/lbnr. 823
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KLAGE OVER STØJGENER FRA SKYDEBANEN V/LILLEVANG

Økonomi:
Sagsfremstillin g:
Repræsentanter for beboerne på
, Over Dråby
Strand har fremsendt vedlagte klage af 12.06.90 over
støjgener fra Lillevangsbanen, især pga. brug i
week-enderne. Der spørges til mulighederne for at flytte
banen til et andet sted i skydeterrænet.
Endvidere spørges der til, hvilken miljømæssig betydning
nedfaldet af bly har for Isefjorden og fuglelivet.

Bilag: Brev af 12.06.90 til borgmesteren i Jægerspris
kommune fra
Indstilling :
- at brevet medtages i drøftelsen på mødet med
forsvarets bygningstjeneste 27.06. om det fremtidige
miljøtilsyn,
- at klagerne orienteres om dette møde, samt om den
ansøgning om etablering af skydebane ved Hovnæsbakken,
der i øjeblikket er under behandling,

- at miljøafdelingen undersøger nærmere omkring
spørgsmålet om blypåvirkning.
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Pkt.nr: 157
Journalnr.... : 09.02.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1255

Sagsid/lbnr. 824
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ANKE OVER KAP.5-GODK.AF LANDERSLEV RENGØ.OG HÅRPLM

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Landerslev Bylaug
har med vedlagte
brev af 10.06. påklaget miljøudvalgets kapitel
5-godkendelse af ovennævnte virksomhed på
Bylauget er næppe at betragte som klageberettiget part,
mens
som enkeltperson muligvis er. Anken
er modtaget 12.06., dagen efter udløbet af klageperiodens
fire uger, at regne efter annonceringen i Frederikssund
Avis.
Bilag: anke af 10.06.90 vedr. kap.5-godkendelse af
Landerslev Rengørings- og Hårplejemidler.
Indstil1ing:
- at anken fremsendes til Miljøstyrelsen med relevante
bilag og bemærkning om overskridelse af ankeperioden,

- at bylauget orienteres om, at godkendelsen fastslår,
at de almindelige regler for bortskaffelse af
kemikalieaffald gælder for bl.a. sæbespild.
Beslutning:
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Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1256
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GODK.AF PØLSEVOGN VED KRAKASVEJ, KULHUSE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har 29.05.90 godkendt nyetablering
af en pølsevogn ved P-pladsen ved Krakasvej i week-ends og
skolesommerferien. Der er stillet visse betingelser til
indretningen og varesortimentet.
Indstilling:
- at godkendelsen tages til efterretning.
Beslutning:
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Pkt.nr: 159
Journalnr.... : 00.01

B.lbnr. 1266

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 835
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BUDGETFORSLAG 1991

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Økonomisk forvaltning er modtaget skrivelse af 12. juni
1990. Skiveisen er stilet til samtlige fagudvalg. Der er
vedlagt en tidsplan for det videre arbejde vedr. budgetbe
handlingen
Bilag: Skrivelse fra Økonomisk forvaltning incl. tidsplan.
Indstilling:Til drøftelse
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Pkt.nr: 160
Journalnr.... : 09.03.11
Sagsbehandler : HE
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FÆLLESUDVALGET, FÆLLESKOMMUNAL MODTAGESTATION

Økonomi :
Sagsfremstilling :
Den 21. maj 1990 er til orientering modtaget dagsorden med
tilhørende bilag for møde i fællesudvalget for den fælles
kommunale modtagestation den 29. maj 1990.
Protokollat fra mødet vil senere blive fremsendt.
Til orientering er vedlagt fortegnelse over fællesudvalgets
medlemmer for perioden 1990-1993.
Brevet er sendt til teknisk forvaltning i de kommuner, der
ikke er medlemmer af fællesudvalget.
Af bilagsmaterialet fremgår, at de samlede udgifter 1989 er
på ca.18 mio.kr, heraf er ca. 88% behandlingsafgift til
Kommunekemi og ca. 12% drift/adm.
Jægerspris har i 1989 afleveret 16.495 kg olieaffald og
32.927 kg kemikalieaffald, ialt 49.422 kg svarende til en
transportudgift på kr. 9.568. Behandlingsafgiften for olie
affaldet er på kr. 5.562. Afgiften for kemikalieaffaldet er
på kr. 113.364. Kommunens andel til drift/adm.-udgifter er
på kr. 22.718. Samlede udgifter i 1989: kr.151.213.
Budgetforslaget for 1991 er for Jægerspris vedkommende på
kr. 160.000.
Den 6. juni 1990 er modtaget protokollat fra mødet i fæl
lesudvalget den 29. maj 1990. Det godkendte budgetforslag
er vedlagt. Samtidig oplyses, at der ikke på nuværende
tidspunkt indledes samarbejde med FDB om indsamling af
batterier, idet dette vil indgå i fællesskabets samlede
overvejelser om indsamling af olie- og kemikalieaffald fra
private husholdninger og blive vurderet i en til formålet
nedsat arbejdsgruppe.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Frederikssund kommune er repræsentant for Jægerspris kom
mune i fællesudvalget. Miljøafdelingen har telefonisk over
for Hillerød kommune fremsat et ønske om, at man fra fæl
lesudvalgets side er opmærksom på de ikke direkte repræsen
terede kommuners behov for involvering i arbejdsopgaverne.
Indstilling :
Det kan anbefales at der tages en politisk kontakt til vor
repræsentant i fællesudvalget, Sv. Åge Petersen, Frederiks
sund.
I øvrigt til orientering.
Beslutning:
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VINDMØLLEPARKEN I KYNDBY

Økonomi:

Sagsfremstilling:Den 29. maj 1990 er indgået skrivelse fra
en række beboere ved vindmølleparken i Kyndby. I skrivelsen
anføres bl.a., at man kræver den nuværende støjgrænse på 45
dB nedsat til 35 dB. Indtil dette er sket vil man have møl
lerne standset i weekenden og hverdage fra kl. 18.00-6.00.
Man ønsker brevet omdelt i byrådssal/amtsrådssal og udbeder
sig svar inden sommerferien.
Som et supplement til skrivelsen skriver en af naboerne til
vindmølleparken, at han ikke kan acceptere møllernes place
ring, da han ikke er blevet informeret. Hvis de stillede
krav ikke kan godkendes må vedkommende kræve, at hans ejen
dom købes af NESA. Svar udbedes inden sommerferien.
Miljøafdelingens bemærkninger:Frederiksborg Amt, tidligere
Hovedstadsrådet, er godkendelses- og tilsynsmyndighed for
vindmølleparken i Kyndby (kategori H6 i bilaget til miljø
beskyttelsesloven) .
1. Hovedstadsrådet har godkendt parken den 18.nov.87.
2. Naboer og embedslæge klagede til Miljøstyrelsen.
3. Miljøstyrelsen stadfæster Hovedst.rådets afgørelse den
22/4-88, dog med ændring i vilkår nr. 1.
4. Sagen blev indbragt for Miljøankenævnet ved skrivelse af
17/5-88 far naboerne.
5. 27/1-89:Indgået klage over støjgener fra vindmølleparken
fra en række naboer.
6. 21/2-89:Embedslægen rykker for ankenævnets afgørelse.
7. 23/2-89:Brev fra Jægerspris kommune til Fr.borg Amt med
kopi af klagen fra 27/1-89. Det fremgår, at TU beslut
tede at fremsende klage til amtsrådet med ønske om umid
delbar støjmåling.
8. 27/2-89:Fr.borg Amt meddeler fristforlængelse mht udfø
relse af støjmåling til 1/3-89.
9. 10/3-89:NESA meddeler naboer, at lydniveau ikke er til
fredsstillende. Man peger på gearproblemer og har anmo
det amtet om yderligere udsættelse af støjrapport.
10.15/3-89:Amtet meddeler, at man er indstillet på at give
yderligere fristforlængelse. Man tiltræder NESA's for
slag om begrænset drift.
11.20/3-89:NESA meddeler naboer, at amtet har givet ny for
længelse af frist samt at begrænset drift indføres.
12.27/6-89:NESA meddeler naboer, at støjmålinger (rapport
er nu færdig) er utilfredsstillende. Man foreslår nye
driftsbegrænsninger og orienterer om mulighederne for
støjdæmpning (af gearkasser).
13.19/10-89:Miljøankenævnets afgørelse foreligger (efter ca
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1,5 år).Miljøstyrelsens afgørelse af 22/4-88 stadfæstes.
14.10/4-90:NESA meddeler naboer, at forsøg med støjdæmpning
er afsluttet med gunstigt resultat. Ombygning af gear
planlægges i perioden primo juni 1990 og frem til års
skiftet.
Bilag: Klage fra naboer af 21. maj 1990 incl. supplement.

Indstilling:Klagen fremsendes med følgeskrivelse til Fr.Amt
med kopi til embedslæge, miljøankenævn og NESA. Klageren
tilsendes følgebrevet. I følgebrevet præciseres, at man fra
Jægerspris kommunes side er stærkt bekymrede over den nega
tive effekt som vindmølleparken i støjmæssig henseende har
haft og har på anlæggets naboer. Specielt fremhæves, at det
er gået meget lang tid fra indvielsen af anlægget ca. 1/1188 og frem til nu, uden at problemerne er endeligt afkla
rede på trods af flere fristforlængelser fra tilsynsmyndig
hedens side. Først når alle de nye gearkasser er monteret
og idriftsat kan det afgøres, om miljøgodkendelsens krav
kan opfyldes, dvs. først i 1991 foreligger svar her på, 3
år efter Hovedstadsrådets godkendelse.
Brevet bør også indholde et ønske fra kommunen at blive
orienteret om hvilke støjdæmpende foranstaltninger der vil
blive iværksat, f.eks. i form af driftsregulerende indgreb,
i tiden frem til de nye gearkasser er monteret.
Mht påstand om manglende orientering om vindmøllernes pla
cering henvises til den af byrådet vedtagne lokalplan nr.
36, der har været offentligt fremlagt.
Svarskrivelse og klage fremsendes til byrådet.
Beslutning:
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MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra miljørådet er den 13. juni 1990 modtaget skrivelse
vedr. økonomisk støtte til afholdelse af en Isefjordskon
ference. Til miljørådet er indgået en ansøgning fra Initia
tivgruppen for Isefjordskonferencen 1990. Konferencen skal
afholdes den 29. september 1990 på restaurant Isefjord,
Holbæk. Konferencens indhold fremgår af vedlagt skrivelse.
Der søges om kr. 10.000 fra hver af amterne omkring fjorden
samt 10 øre pr. indb. fra hver af de kommuner, der er til
knyttet miljørådet.
Ansøgningen blev behandlet på miljørådets møde den den 31.
maj 1990, hvor miljørådet vedtog at videresende ansøgningen
til medlemskommunerne med anbefaling af, at konferencen
bliver afholdt.
Det aktuelle beløb for Jægerspris kommune er altså kr. 800.
Bilag: Ansøgning af 23. maj 1990.
Indstilling: Et støttebeløb på kr. 800 anbefales.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
250690

Side
22

Pkt.nr: 163
Journalnr.... : 09.00.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1261

Sagsid/lbnr. 830

Fdm. init.

RECIPIENTKVALITETSPLAN, ISEFJORDEN, FORSLAG

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Fra Frederiksborg Amt er den 1. juni 1990 modtaget forslag
til recipientkvalitetsplan for Isefjorden til høring.
Amtet anmoder om, at bemærkninger til forslaget er amtet i
hænde senest den 21. september 1990.
Forslaget er udarbejdet i to dele, en plan for de marine
områder og en plan for de ferske områder.
I forbindelse med høringen afholdes et møde tirsdag den 19.
juni 1990 i Holbæk.
Bilag: Skrivelse fra Frederiksborg Amt af 31. maj 1990.
Indstilling: Miljøafdelingen udarbejder kommentarer til
planen til brug for miljøudvalgsmødet den 27. august 1990.
Beslutnin3L
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KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1)
Som svar på brev fra Jægerspris kommune til AFAV vedr.
Kyndby losseplads, finansiering af supplerende under
søgelser, er den 8. juni 1990 modtaget svar fra AFAV.
Af svaret fremgår, at AFAV er indforstået med den videre
fremgangsmåde i undersøgelsesprogrammet. Man ser frem til
at blive orienteret inden endelige dispositioner træffes
med eksempelvis Kemp & Lauritzen A/S.
2)
Den 7. juni 1990 er modtaget oplæg til supplerende under
søgelser fra firmaet Rambøll & Hannemann A/S.

3)
På basis af oplæg modtaget fra henh. K&L og R&H samt på
basis af møde med K&L den 13. juni 1990 og telefonsamtale
med R&H den 15. juni 1990, har miljøafdelingen sammenlignet
de to oplæg.
Det er vanskeligt at helt præcist sidestille de to oplæg
idet ambitionsniveauet i K&L's er højere end i R&H’s.
K&L's svarer til kommunens ambitionsniveau mens R&H's
svarer til amtets. Dette betyder, at undersøgelsesprogram
met er mindre i R&H's oplæg, såvel mht til omfang (areal
mæssigt) som med hensyn til intensitet (f.eks. geoelektrik).
Miljøafdelingens bemærkninger^
Miljøafdelingen er af den opfattelse, at det er tale om to
gode konsulenter, som hver for sig vil kunne løse opgaven
på en tilfredsstillende måde og at en prisdifference i
praksis vil være minimal, forudsat at det er den helt samme
opgave som løses.
Miljøafdelingen er endvidere af den opfattelse, at det ikke
vil være hensigtmæssigt at splitte opgaven op i flere dele
mhp at anvende begge konsulenter til hver sin delopgave.
Indstillning:
1)
Møde med AFAV og Skibby afholdes den 26. juni 1990.
Her vil blive orienteret om udvalgets dispositioner.
2)

Til orientering
3)
Under forudsætning af at der er politisk vilje for at lade
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en ny konsulent udføre de af amtet stillede krav til sup
plerende undersøgelser samt kommunenes krav til en grundig
vurdering af vandressourcerne i området og faren for foru
rening af disse, indstilles til udvalget, at firmaet K&L
overdrages opgaven med undersøgelsesprogrammet. Firmaet
bedes i givet fald om at fremkomme med et kontraktforslag.
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AFFALDSPLAN FOR JÆGERSPRIS KOMMUNE

Økonomi:
Sagsfremstilling :
Fra Carl Bro A/S er den 30. maj 1990 modtaget første udkast
til affaldsplan for Jægerspris kommune.
Planudkastet er disponeret i to hovedafsnit, handlingsplan
for henh. affaldsindsamling og affaldsbehandling.
I hvert af disse afsnit er punkterne
- status 1988
- krav
- plan 1994
beskrevet, mens punkterne
-

konsekvenser
afsætning
organisering
regulativ
takstforhold
tids- og aktivitetsplan

først tilføjes når kommunen har accepteret planbeskivelsen.
Carl Bro ønsker kommentater til udkastet samt svar på nogle
konkrete spørgsmål.
Bilag; Indholdsfortegnelse
Indstilling;
Udvalget anmodes om en generel stillingtagen til udkastet
til affaldsplan, dvs en vurdering af planens disposition og
hovedindhold.
Beslutning:
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PAP OG PAPIR - DISPENSATION

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra firmaet Makir A/S er den 6. juni 1990 modtaget ansøg
ning om dispensation fra den kommunale indsamlingsordning
for pap og papir på vegne af samtlige leverandører i kom
munen. Af vedlagt liste fremgår, at eneste leverandør er
Jægerspris IF, Gymnastikafd.
Indstilling:
Dispensation gives i henh. til bkg. nr. 882, par. 4, stk
2., forudsat at kontrakten er indgået inden regulativet
blev godkendt i byrådet, dvs inden den 20. feb. 1990.
Miljøafdelingen indhenter dokumentation for, at pap/papir
afleveres til genanvendelse. Gymnastikafdelingen gøres
opmærksom på, at kommunen skal underrettes, hvis grundlaget
for dispensationen bortfalder, dvs at der ikke længere af
leveres til genanvendelse.
Beslutning:
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INDSAMLINGSORDNING, PAP OG PAPIR

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra AFAV I/S er den 7. juni 1990 modtaget skrivelse og
spørgeskema vedr. indsamlingsordning for pap og papir fra
virksomheder.
Ordningen er relateret til Miljøministeriets bkg. nr. 882
af 11. december 1986.
Brev/skema er udsendt til alle virksomheder i Jægerspris
kommune der må formodes at have pap/papir til genanvendel
se. Nærværende spørgeskema gælder specielt for rådhuset.
Af brevet fremgår,at
- kommunen og AFAV i fællesskab har besluttet at etab
lere en indsamlingsordning
- ordningen for de fleste virksomheder vil medføre en
besparelse, idet man slipper for behandlingsafgift
og statsafgift ved at sortere i ren pap/papir.
Skemaet bedes udfyldt og returneret til Smørum Papir i ved
lagte frankerede svarkuvert senest den 25. juni 1990.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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INDSAMLING, GLAS OG PAPIR

Økonom i :
Sagsfremstil1ing:
Fra De Grønne Miljøbiler er den 18. juni 1990 modtaget data
for indsamlede mængder af papir og glas i ugerne 20, 21, 22
og 23.
Bilag: Statistik
Indstilling: Til orientering
Bes lut ni n gj^
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DELEGERING AF VISSE SAGER TIL FORV./UDVALG

Økonomi :
Sagsfremstilling:
Fra kommunaldirektøren er 29. maj 1990 modtaget en sags
fremstilling vedr. delegering af visse sagsområder til
forvaltninger/udvalg.
En gennemgang af byråds- og økonomiudvalgsprotokoller for
1989 peger på, at sager vedr. tilbagebetaling af renova
tionsafgift vil kunne delegeres til forvaltning/fagudvalg.
Miljøafdelingens bemaerkning er:
Sager vedr. tilbagebetaling af renovationsafgift løses nu
mere administrativt i forvaltningen. Kun i særlige tilfælde
vil sagerne blive forelagt miljøudvalget.
Indstillin qj
Økonomiudvalget meddeles at sager vedr. tilbagebetaling af
renovationsafgifter vil blive behandlet som nævnt under
miljøafdelingens bemærkninger.
Beslutning:
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AFFALD, DIVERSE

Økonom i :
Sagsfremstilling:
1) 12/6-90: Fra AFAV
Ref. af bestyr.møde d. 8. juni 1990
2) Juni 90: Fra Kortgruppen A/S
Information om genbrug
3) 21/5-90: Mediekompagniet
Affaldsbrochure far Holbæk
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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