JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.02.91

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 25. februar 1991, kl. 13.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

MØDET HÆVET K L .:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

329

til 341

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
2 5 . 02.91

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
329 NY INDVINDINDINGSBORING FEMHØJ VANDVÆRK.
Pkt.nr.
330 OPRENSNINGSPÅBUD PÅ LANDERSLEWEJ 66.
Pkt.nr.
331 KAPIT. 5-GODK. AF LANDERSLEV RENG.- OG HÅRPLEJEM.
Pkt.nr.
332 MØDE OM FREMTIDIGT TILSYNSGRUNDLAG FOR SKYDETER.
Pkt.nr.
333 KAPITEL 5-GODKENDELSE TIL KNUDSENS METALSTØBERI.
Pkt.nr.
334 MILJØTILSYN PÅ KYNDBYVÆRKET.
Pkt.nr.
335 LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 14.12.90.
Pkt.nr.
336 ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE
Pkt.nr.
337 RENOVATION I KULHUSE
Pkt.nr.
338 AFFALDSPLANLÆGNING, STATUS.
Pkt.nr.
339 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET
Pkt.nr.
340 MULIG ETABLERING AF JORDRENSNINGANLÆG, GERLEV
Pkt.nr.
341 EFTERRETNINGSSAGER.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 329
Journalnr....

: 13.02.01

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2668

Sagsid/lbnr.

1965

Fdm.

NY INDVINDINDINGSBORING FEMHØJ VANDVÆRK.

økonomi:
Sagsfremstilling: Frederiksborg Amt meddeler ved
indgående skrivelse af 12. februar 1991, at der gives
tilladelse til etablering af 2 nye boringer ved Femhøj
vandværk. Boringerne skal erstatte 2 boringer, som ikke
kan anvendes på grund af forureningen med TCE fra
Danform-grunden.
Der er akut behov for etablering af 1 boring, og
kommunens rådgiver, Kemp & Lauritzen A/S anbefaler at
etablere ny kildeplads øst for Landerslev. Denne
placering nødvendiggør etablering af ca. 1 km
råvandsledning. Den overslagsmæssige udgift til ny
boring og råvandsledning er 1.050.000 kr.
Alternativet er at etablere ny boring i umiddelbar
nærhed af den eksisterende boring 4. Udgiften hertil er
overslagsmæssigt 450.000 kr. idet der spares udgift
til råvandsledning.
Grunden til, at Kemp & Lauritzen A/S anbefaler den
østlige placering er sandsynligheden for på længere
sigt at sikre nitratfrit råvand. Der findes lerdække
på det foreslåede sted.
Vælges den vestlige placering, kan der ved at bore til
kalken, med stor sandsynlighed findes nitratfrit vand,
men det må forventes, at nitratholdigt grundvand i
løbet af en årrække vil nå også de dybe boringer på den
nuværende kildeplads. Det skønnes at en kalkboring
kan benyttes uden nitratproblemer i min. 5 år.
Valg af borested er således mere en økonomisk end
en teknisk beslutning, hvor likviditetsspørgsmål er
afgørende.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at sagen
fremsendes til afgørelse i økonomiudvalget, idet
økonomisk forvaltning forinden anmodes om vurdering.
BESLUTNINi

init.
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Pkt.nr: 330
Journalnr....

: 09.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2669
Sagsid/lbnr.

1966

OPRENSNINGSPÅBUD PÅ L A N D E R S L E W E J 66.

Fdm.

init.

n

Økonomi;
Sagsfremstilling;
I forlængelse af MU 28.01.91 pkt. 308 har miljøafdelingen
udarbejdet vedlagte udkast til påbud om oprensning.
Bilag:

Udkast af 20.02.91.

Indstilling;
- at der sendes påbud som anført i udkastet.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 331
Journalnr---

: 09.02.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2665

Sagsid/lbnr.

1962

Fdm.

init.

KAPIT. 5-GODK. AF LANDERSLEV RENG.- OG HÅRPLEJEM.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Miljøstyrelsen har afgjort de to klagesager vedr. kapitel
5-godkendelsen af Landerslev Rengørings- og Hårplejemidler.
Bylaugets anke afgøres med stadfæstelse af udvalgets
godkendelse, dog således, at der tilføjes et vilkår om, at
der højst må kunne måles 10 lugtenheder i skel stammende
fra virksomheden.
Virksomhedens anke over afslag på tillæg til godkendelsen i
form af opstilling af en tappemaskine afgøres med, at
afslaget ophæves og tilbagevises til realitetsbehandling i
kommunen.
Indstilling:
Til efterretning.
Spørgsmålet om udvidelse af
maskinparken med nævnte pakkemaskine foreslås taget op
på næste udvalgsmøde.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 332
Journalnr---

: 09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2663

Sagsid/lbnr.

1960

Fdm.

init.

MØDE OM FREMTIDIGT TILSYNSGRUNDLAG FOR SKYDETER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Udvalget vedtog ved mødet 28.01.91 pkt. 305 at indkalde
forsvaret til et møde om det fremtidige tilsynsgrundlag,
samt præcisering af tidspunkt for ophør med brugen af
Lillevangsbanen.
Der er indkaldt til møde mandag 04.03.91 kl. 13.30.
Forsvarets Bygningstjeneste har udarbejdet forslag til
"Aftale om Forsvarets brug af Jægerspris Skydeog øvelsesterræn".
Dette var vedlagt MU 24.09.90 pkt.219.
Miljøafdelingen har udarbejdet et alternativt
skitseforslag, der vedlægges.
Bilag:
Udkast af 20.02.91 til tilsynsgrundlag iht.
miljøbeskyttelsesloven for brug af Jægerspris
Skyde- og øvelsesterræn.
Indstilling:
- at udkastet drøftes før det fremsendes til forsvaret.
Eventuelle ændringer indarbejdes forinden.
- at udvalget tager stilling til om mødet kan afholdes
kl. 13.30 (som varslet Forsvaret i brev af 13.02.91),
mens udvalget ved sidste møde foreslog kl. 14.
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Pkt.nr: 333
Journalnr

: 09.02.01

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2664

Sagsid/lbnr. 1961

KAPITEL 5-GODKENDELSE TIL KNUDSENS METALSTØBERI

Fdm. init.

?yj

Økonomi:
Sagsfremsti1lingi
Frederiksborg amt har 11.02.91 iht. miljøbeskyttelseslovens
kap. 5 godkendt en udvidelse af produktionen på Knudsens
Metalstøberi. Byggeriet er forud godkendt af kommunens
tekniske udvalg iht. by-og landzoneloven. Der tænkes opført
en ny produktionshal nord for de nuværende. I godkendelsen
stilles vilkår om maksimalt støjbidrag og om grænseværdier
i afkastene for støv, bly og opløsningsmidler.
Godkendelsen ligger i sagen.
Indstilling:
BESLUTNING:

til efterretning.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato

Side

2 5 . 02.91

Pkt.nr: 334
Journalnr.... : 09.02.08
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2666

Sagsid/lbnr.

MILJØTILSYN PÅ KYNDBYVÆRKET.

1963

Fdm.

init.

fif

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt har til orientering fremsendt rapport
over et grundlæggende miljøtilsyn 14.12.90. Amtet udbeder
sig yderligere oplysninger om emissioner på flere områder.
Rapporten ligger i sagen.
Indstilling; til orientering.
BESLUTNING:
itu
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Pkt.nr:
Journalnr

09.12.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2667

Sagsid/lbnr.

1964

Fdm.

init.

LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 14.12.90

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har siden 14.12.90 godkendt
nedenstående:
Christiansminde, udleveringskøkken: endeligt godkendt.
Jægerspris Grill: godkendelse, samt dispensation til
opstilling af 6 siddepladser.
Vogn til forhandling af frugt og grønt, ejet af
. Spørgsmålet om stadepladser har været
behandlet i teknisk udvalg 27.12.90.
Dansk Sensorik Center,

:

endelig godkendelse.

Biksen,
: godkendelse til forhandling af visse
fødevarer i det tidligere bageriudsalg på Kyndbyværket.
Indstilling:
BESLUTNING"!

til efterrettning.
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P k t .n r : 336
Journalnr....

: 13.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1130

Sagsid/lbnr. 748

Fd m . m i t .

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE

Økonomi;
Sagsfremstilling;
På byrådets temadag den 13. februar 1991 blev bl.a.
følgende nævnt:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

Den nye varmeforsynjngslov pålægger kommunerne at
drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg.
Jægerspris kommune er bl.a. valgt til dette projekt
fordi der ikke findes kollektiv forsyning og fordi der
ikke er planer om naturgas.
Den i projektet præsenterede løsning er ikke den mest
økonomiske, det kan laves billigere.
Økonomien bygger især på kombinationen halm/slam.
Falder slamideen væk bliver økonomien en anden, dvs
varmeprisen stiger. Et enkelt værk anvender idag
halm/slam.
Kyndbyværket er spidsbelastningsanlæg (el) og er ikke
interessant udfra et f j .varme-synspunkt.
Idag eksisterer 54 halmfyrede fj .varmeværker
Sogneskolen vil være velegnet til gennemførelse af
energibesparende foranstaltninger (Investering c a . kr.
300.000, årlig besparelse ca. kr. 150.000)
Hele energiprojektets anlægsdel er baseret på faste
tilbud.
Energiprojektet bygger på en starttilslutning på 50%.
Andre steder er det ifølge P&P normalt med 70-80%.
Energiprojektet kan betragtes i tre dele:
1. Energibesparende foranstaltninger (hele kommunen)
2. Grundprojekt
3. Udvidelse
Projektet kræver en revision af kommuneplanen samt
udarbejdelse af lokalplaner.
Flisanlæg hos Stiftelsen og kedel på De Tre Ege kan
evt. indgå i projektet.
Projektets dele med positiv økonomisk effekt er:
- slam, vind, elforbugere, elektrofilter, et selskab
Projektets dele med negativ økonomisk effekt er:
- småbyer, røggaskondensering, varmepumpe, solvarme
og ekstra rørisolering.
EF-tilskud er nødvendigt for de dele der har negativ
økonomisk effekt.
Projektet returneres til Teknisk udvalg og Miljøudvalg
Der etableres en projektgruppe med politikere og
embedsmænd.
Alle spørgsmål til projektet fremsendes til P & P .
Byrådet optager projektet til fornyet behandling efter
første udvalgsrunde.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
11

Dato
25.02.91

Indstilling: Udvalget anmodes om at pege på medlemmer af
af en projektgruppe. Sagen koordineres med teknisk udvalg.
Gruppen udarbejder sit kommissorium og sagen fremsendes
til byrådet med anmodning om godkendelse af gruppe,
kommissorium og tidsplan.
BESLUTNING:
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Pkt.nr : 337
Journalnr....

: 07.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1481
Sagsid/lbnr.

961

Fdm.

init.

P>1

RENOVATION I KULHUSE

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har udarbejdet udbudsmateriale for indsamling
af dag- og natrenovation i Kulhuse mv.
Tidsplanen er følgende:
26.
06.
07.
11.
19.

februar:
marts:
marts:
marts:
marts:

Annoncering
Licitation
Ekstra miljøudvalgsmøde
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling; Udvalget anmodes om at godkende udbudsmaterialet
BESLUTNING:
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Pkt:.rur: 338
Journalnr.... : 07.00.00P00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2103

Sagsid/lbnr.

1738

Fdm. init.

?H

AFFALDSPLANLÆGNING, STATUS.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har nu modtaget et udkast til affaldsplan
fra Carl Bro A/S.
Planen består a f :
1. Del 1. Sammenfatning og forudsætninger
2. Del 2. Handlingsplan
3. Bilag
Forvaltningen har aftalt en gennemgang af planen med Carl
Bro A/S den 5. marts 1991.
Planen vil derfor først blive endeligt præsenteret for
udvalget på mødet den 25. marts 1991, med deltagelse af
Carl Bro A/S.
På mødet den 25. februar 1991 vil planens hovedindhold
blive præsenteret af forvaltningen med henblik på at få
udvalgets umiddelbare kommentarer.
Indstilling; Til drøftelse.
BESLUTNING:

f f.«Ævaret den :

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.02.91

Side
14

Pkt.nr: 339
Journalnr---

: 07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1586

Sagsid/lbnr.

1530

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Kemp & Luaritzen A/S og miljøafdelingen har den 9. januar
1991 afholdt møde med Koordinationsrådet (KR) omkring de
hydrogeologsike undersøgelser.
KR har udarbejdet mødereferat.
Miljøafdelingens bemærkninger: Referatet er skrevet med en
ubehagelig (under)tone. Navnlig er sidste afsnit en
anklage mod kommune mv. hvor ordet ansvarsforflygtigelse
bliver nævnt.
Miljøafdelingen har diskuteret referatet med K & L der
også er af den opfattelse, at referatet er temelig
ubehøvlet.
Indstilling: KR meddeles, at om den anslåede tone i
fremtiden vil være toneangivende for KR's engagement i
sagen, vil den dialog, som kommunen gerne ønsker med KR,
og som kommunen tror er gensidig, blive forringet.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.02.91

Side
15

Pkt.nr: 340
Journalnr

09.02.03

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1622

Sagsid/lbnr.

1565

Fdm. init.

MULIG ETABLERING AF JORDRENSNINGANLÆG, GERLEV

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 6. februar 1991, stilet til Miljøteknisk
Institut og modtaget i kopi i forvaltningen den 8. februar
1991, meddeler Frederiksborg Amt afslag på det ansøgte i
henhold til by- og landzoneloven. Klage over afgørelsen
kan b l .a indgives af kommunalbestyrelsen senest 4 uger
efter at afgørelsen er meddelt.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Sagen vil blive forelagt teknisk udvalg.
Indstilling; Til orientering
BESLUTNING:

I

varet den

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.02.9:1

Side
16

P k t .n r : 341
Journalnr....

: 00.oo

Sagsbehandler : HE

B.lbnr, 1901
Sagsid/lbnr.

1689

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER.

fH

Sagsfrems tilling:
1) Møderef. fra møde i lossepladsudvalget for Maglehøjgård
den 31. januar 1991.
2) Referat fra best.møde i AFAV den 25. januar 1991.
3) Miljøstyrelsen, informationskampagne om genanvendelse på
bygge- og anlægsområdet.
4) AFAV, fordelingsnøgle 1991.
5) NESA, afhjælpning af gearstøj ved Kyndby vindmøllepark
6) Miljøstyrelsen, vedr. vindmølleparken i Kyndby
Indstilling?

