Frederikssund kommune

Den

Teknisk forvaltning

L. Balle-Svendsen/mh

Der afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den

20. august 1986.

på Islebjerggård kl. 9°°.
med følgende

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Omhandlende:

Vedtagelse:

1986
132.

Kontrolleret losseplads på Ørnesten
Q

ejendommen matr.nr. 4— Oppe Sundby,
Marbækvej, tilhørende Frederikssund
kommune,
J.nr. 07.03.02G01
1.
./.

Hovedstadsrådet har ved vedlagte skrivelse
af 1. juli 1986 med tilhørende bilag op
lyst, at

af 20. ju

ni 1986 over rådets godkendelse af 10. juni
1986 i medfør af miljøbeskyttelseslovens
kap. 4 og § 35

af den ovennævnte losseplads

er fremsendt til miljøstyrelsen til videre
behandling.
Ved henvendelse til miljøstyrelsen den 12.
ds. er det oplyst forvaltningen, at styrel
sen ikke er påbegyndt at realitetsbehandle
klagen.
Indstilling:
Miljøstyrelsen ansøges om tilladelse i med
før af miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 4
til at påbegynde indretningen af losseplad
sen trods den verserende klagesag.

14. august 1986.

Sag nr.

Omhandlende:

132.
2.

Udbudsmateriale vedr. den ovennævnte
losseplads.
har den 1. au
gust 1986 fremsendt forslag til udbuds
materiale for den ovennævnte losseplads
etablering.

/.

Der vedlægges selskabets følgebrev af 1.

/.

august 1986,

skri

velse af 4. juli 1986 vedr. levering af
stenfrit, fedt blåler til sikringslag for
/.

lossepladsen, samt forslag til følgebrev
til udbudsmaterialet.
Repræsentanter fra
vil gennemgå materialet på udvalgets nærvæ
rende møde. Repræsentanterne er tilsagt til

3.

Vægtanlæg til lossepladsen.
har den 28. juli
1986 fremsendt et forslag til udbudsmateria
le for lossepladsens vægtanlæg.
De ovennævnte repræsentanter vil gennemgå
forslaget.

4.

Losse- og fyldpladsens indretning og drift:
Udvalget skal bl.a. fastlægge vilkår for los
sepladsens indretning og drift, herunder bl.
omfanget af genbrug og takstpolitik.

./.

Til udvalgets orientering vedlægges kopi af
materiale vedr. Ølstykke kommunes kommende
genbrugsplads. Pladsen forventes åbnet ca 1.
november 1986.

Sag nr.
1986
133.

Omhandlende:

Hovedstadsrådets specialtillæg 1985 med
retningslinier for lokalisering af los
sepladser.
J.nr. 01.01.01P17
Der vedlægges Hovedstadsrådets skrivelse af

./.

9. juni 1986 med tilhørende bilag vedrørende
retningslinier for lokalisering af losseplad
ser.
Indstilling:
Det fremsendte tages til efterretning.

134.

Affaldsbehandling, lossepladser.
J.nr. 01.01.01P17
Hovedstadsrådet har den 26. juni 1986 frem
sendt den vedlagte skrivelse med tilhørende
bilag vedr. forslag til betjeningsoplande for
eksisterende lossepladser i hovedstadsregio
nen.
Udvalgets opmærksomhed henledes på, at ho
vedstadsrådet foreslår, at lossepladsen i
Toelt skal betjene bl.a. Frederikssund kom
mune .
Indstilling:
Forslaget tages til efterretning.

135.

AFAV I/S's kildesorteringsforsøg.
J.nr. 09.06G01

./.

Der vedlægges forvaltningens notat af 14. ds.
med tilhørende bilag vedrørende det ovennævnte forsøg.
Indstilling:
NOtatet tages til efterretning.

