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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 24. september 1990. kl. 13,00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

MØDET HÆVET KL.:
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Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 215

til 231

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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DAGSORDEN FOR MØDETI
Pkt.nr. 215 RETNINGSLINIER FOR INDFANGNING AF VILDE KATTE.
Pkt.nr. 216 KAPITEL 5-GODKENDELSE AF HORNSHERRED AUTOHANDEL
Pkt.nr. 217 KAPIT. 5-GODKENDELSE AF SKYDEBANE VED HOVNÆSBAKKEN
Pkt.nr. 218 MILJØTILSYN MED SKYDEBANEN VED LILLEVANG
Pkt.nr. 219 RETNINGSLINIER FOR MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆN
Pkt.nr. 220 REVISIONSBEMÆRKNING VEDR. SPILDEVANDSANLÆG
Pkt.nr. 221 OREBJERG VANDVÆRK
Pkt.nr. 222 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 223 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 224 KYNDBY LOSSEPLADS - UNDERSØGELSER, STATUS.
Pkt.nr. 225 INFORMATION OM KILDESORTERING
Pkt.nr. 226 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 227 KURSUS, OLIE & KEMIKALIEAFFALD
Pkt.nr. 228 RENOVATION I KULHUSE
Pkt.nr. 229 NY LOV OM VARMEFORSYNING.
Pkt.nr. 230 ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS
Pkt.nr. 231 DIVERSE
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Pkt.nr: 215

Journalnr.... : 09.01.12
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1488

Sagsid/lbnr. 968

Fdm.

RETNINGSLINIER FOR INDFANGNING AF VILDE KATTE.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der er på budgettet afsat kr. 2000 til "øvrige skadedyr",
der bl.a. dækker indfangning af vilde katte. På konto 091
00 092-06 var der pr 31.08. anvendt kr. 1250 til katte
fangst, og kr. 1600 i alt på kontoen. Der er siden
afleveret 6 katte a kr 80 excl moms til aflivning. Kontoen
er således opbrugt for indeværende år. Der er ikke medreg
net udgifter for arbejdstid for kommunalmedarbejderen.
Der ønskes derfor en generel drøftelse af fremtidige ret
ningslinier for indfangning af vildkatte.
Regelgrundlag:
Miljøreglementets kapitel 12.4.2: Såfremt omstrejfende
dyr medfører væsentlige ulemper for omgivelserne kan KB
træffe de fornødne foranstaltninger.
Der er således ikke pligt for kommunen til at varetage
indfangning. Bestemmelsen tager hensyn til mennesker, og
ikke de omstrejfende dyr.
Problemstilling:
Fortalerne for indfangning af vilde katte (fx Kattens Værn)
fremfører, at katte ikke kan klare sig i den danske natur,
men vil dø af sult og sygdomme i løbet af vinteren.
Bestanden opbygges ved, at nogle tamkatte får lov at for
mere sig ubegrænset, og killingerne begynder at strejfe
rundt, når moderen holder op med at passe dem. Kattens Værn
anbefaler en kampagne med intensiv indfangning i en perio
de. Erfaringsmæssigt falder behovet derefter til et
begrænset antal katte pr. år.
Mange af de katte, vi anmodes om at få aflivet, har haft en
tæt tilknytning til mennesker, undertiden til dem, der be
der om indfangningen.
Praksis i andre kommuner
Kattens Værn oplyser, at kommunerne har meget forskellige
ordninger. Nogle har indfangningsordninger, andre ikke.
Behov
Der er i september indtil nu indgået anmodning om indfang
ning af 30 katte. Imødekommelse af disse ønsker er ikke
mulig uden budgetoverskridelse. Det er derfor nødvendigt
med en stillingtagen til fremtidig praksis.
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Indstilling:
- at det besluttes, hvorvidt der fortsat skal være en
indfangningsordning for omstrejfende katte. Hvis ja,
da eftere hvilke kriterier.
Beslutning;

J*.
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Pkt.nr: 216
Journalnr.... : 09.02.07
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1487

Sagsid/lbnr. 967

Fdm. init

KAPITEL 5-GODKENDELSE AF HORNSHERRED AUTOHANDEL

Økonomi:
Sagsfremstilling;
har 30.08.1990 søgt om godkendelse iht. mil
jøbeskyttelseslovens kapitel 5 af etablering i industriom
rådet i Nørhaven af hans virksomhed for handels- og gen
brugsvirksomhed for brugte biler. Byggeriet ønskes startet
snarest muligt.
Virksomheden drives i øjeblikket på
, og MU
besluttede 13.03.90 at udsætte kap.5-godkendelsen til
flytningen, dog senest 6 måneder.
Der vedlægges udkast til godkendelse. De vigtigste af de
vilkår, der foreslås, vedrører krav om olieudskiller,
opbevaring af olie-og kemikalieaffald, og maksimal
tilladelig støj.
Bilag: udkast af 17.09.90 til kapitel 5-godkendelse.
Indstilling:
-at der der gives den kapitel 5-godkendelse i
overensstemmelse med vedlagte udkast.
Beslutning:

sv U
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Plet.nr: 217

Journalnr

09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. I486

Sagsid/lbnr. 966

Fdm. init

KAPIT. 5-GODKENDELSE AF SKYDEBANE VED HOVNÆSBAKKEN

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Forsvarets bygningstjeneste har ansøgt om kapitel 5-godkendelse af
en ny dobbeltskydebane ved Hovnæsbakken. Banen er beregnet til hånd
våben .
De nærmeste boliger er Seksgårdene og
. Der vil
blive opført støjskærme for at sikre, at støjpåvirkningen af disse
ejendomme ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi
(65 dB(A) .
Der vedlægges udkast til godkendelse. De vigtigste vilkår drejer sig
om begrænsning af støj, om mulighed for kontrolmåling, og affalds
håndtering.
Forsvarets bygningstjeneste har tilkendegivet, at de ønsker at gen
nemdrøfte udkastet til kapitel 5-godkendelse.
Bilag: udkast til godkendelse.
Indstilling;
- at der vedlagte udkast til godkendelse gennemdrøftes,
og derefter fremsendes til Forsv.Bygningstjeneste til
kommentarer.
Beslutning:
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Pkt.nr: 218
Journalnr

09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1485

Sagsid/lbnr. 965

Fdm. init

MILJØTILSYN MED SKYDEBANEN VED LILLEVANG

økonomi:
Sagsfremstilling:
På grund af de markante problemer omkring Lillevang
foreslår miljøafdelingen, at behandle banen adskilt fra
diskussionen om de generelle retningslinier for miljøtilsyn
med skydeterrænet.
Der har faktisk verseret en sag om gener fra Lillevangs
banen siden 1982. Beboerne er gentagne gange blevet lovet,
at banen ville blive taget ud af brug i løbet af kort tid,
fordi der ville etableres andre skydebaner (v.Sjælsø, og nu
sidst ved Hovnæsbakken). Ved mødet 27.06. fremhævede
Forsvarets bygningstjeneste, at det alligevel er nødvendigt
at bevare banen til spidsbelastningssituationer. Der er
ikke nærmere redegjort for, hvilke skydebehov, der ikke kan
opfyldes på en ny bane, der er større end den nuværende.
Kort efter generalforsamling i grundejerforeningen Over
Dråby Strand (der støder op til Lillevangsbanen) henvendte
den ny formand og kasserer sig til miljøafdelingen for at
få en generel drøftelse om støjgenerne fra banen. Samme uge
blev holdt et møde med deltagelse af formanden for udval
get. Grundejerforeningen orienterede om deres gener, og
blev selv underrettet om den forestående behandling i
udvalget om godkendelse af den nye bane ved Hovnæsbakken,
og det generelle miljøtilsyn.
Efterfølgende har grundejerforeningen fremsendt vedlagte
kommentar af 12.09.90.
Der er vist aldrig foretaget officielle målinger af støjen
fra Lillevangsbanen, men der er begrundet mistanke om, at
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er væsentligt
overskredet, selv om der fra eksisterende baner anbefales
tolereret værdier, der er 5-10 dB(A) højere, end fra ny
anlagte (65 -75 DB(A) "impulse").
Forslag om afvikling
I sit forslag til aftale om brug af skydeterrænet foreslår
forsvaret, at Lillevangsbanen fremover ikke må benyttes i
perioden 01.06. - 15.08.
Der står intet om den øvrige
dela året.
Grundejerforeningen foreslår, at banen tages ud af brug
inden 1 år. I øvrigt, at brugen forhåndsannonceres særskilt
af hensyn til de sommerhusejere, der ikke vil benytte deres
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sommerhus under skydning. Endvidere, at de nugældende
begrænsninger kl. 10. - 18 overholdes (perioden 01.08. 14.04.)
Endvidere fremsatte borgmesteren på mødet 27.06. et
forslag om en to-årig afviklingsperiode med mulighed for
genforhandling et halv år før udløb.
Forudsætning for beslutning
Efter miljøafdelingens opfattelse er det nødvendigt i
diskussionen om fortsat brug af Lillevangsbanen at have
reelt kendskab til støjpåvirkningen af de omkringliggende
sommerhuse, dvs enten med en støjmåling eller en beregning.
Kommunen har mulighed for at udbede sig disse oplysninger
efter lovens §52, (uanset, at de er udgiftskrævende) hvis
der er skabt overvejende sandsynlighed for klagens
berettigelse, og der ikke er mulighed for at få forholdene
belyst lige så godt på anden måde.
Bilag: Brev af 12.09.90 fra grundejerforeningen Over Dråby
Strand.
Indstilling;
- at der sendes forvarsel til Forsvarets Bygnings
tjeneste om støjmåling/beregning ved Lillevangsbanen.
Endelig beslutning vil blive taget på næste miljø
udvalgsmøde.
- at grundejerforeningen orienteres om det samme.
Beslutning:

C
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Pkt.nr: 219
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1484

Sagsid/lbnr. 964

Fdm. init.

RETNINGSLINIER FOR MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆN

Sagsfremstilling
Fra mødet 27.06.90 mellem udvalget og Forsvarets
bygningstjeneste er der udarbejdet de to vedlagte referater
af 07.08.90 (miljøafd) og af 04.07.90, indgået 17.08.
(Forsvarets bygningstjeneste). Der er væsentlige forskelle
mht. kendskabet til gamle klager og støjmålinger.
Den aftalte opgørelse over klager indgået til KMDSK i
Jægersprislejren er ikke indgået.
Som aftalt på mødet har Forsvarets Bygningstjeneste 17.08.
fremsendt et forslag til aftale om Forsvarets brug af
Jægerspris skyde- og øvelsesterræn. Forslaget tænkes at
skulle erstatte påbudet af 11.08.83 iht. mbl.§44, og er
betydeligt mere detaljeret end dette.
Forslaget vedlægges til drøftelse. Det bemærkes, at der
ikke referes til noget regelgrundlag, dvs. kommunens rolle
er ikke klart defineret. Der er heller ikke anført noget
om kontrol eller reaktionsmuligheder ved eventuel
overskridelse.
Definitioner af en række grundlæggende begreber bør præ
ciseres bedre (fx midlertidige anlæg, øvelser/skarp
skydning, tilladte våbentyper). Der lægges flere gange op
til, at miljømyndigheden i visse situationer skal "underrettes" .
Væsentlige diskussionspunkter vil være behovet for mørke
skydning, og bolignærhed for artilleristillinger.
Med hensyn til Lillevangsbanen er der alene anført, at
banen ikke benyttes mellem 01.06. og 15.08.
Den fremtidige brug af Lillevangsbanen er optaget som
særskilt punkt på dagsordenen.
Der er i øjeblikket uklarhed over, hvorvidt skydeterrænet
er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (§44)
eller miljøreglementet. Miljøstyrelsen vil blive spurgt
skriftligt derom, for at de kommende retningslinier kan
udstedes med den korrekte hjemmel.
Indstilling:
Da sagen er meget kompleks, og gerne skal afluttes med
retningslinier for tilsynet med skydeterrænet i et læn
gere tidsrum, anbefales på nuværende tidspunkt en gene
rel drøftelse af de foreslåede vilkår, og af hvordan
det sikres, at alle berørte parter får mulighed for at
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fremsætte deres synspunkter, inden beslutning træffes.
Beslutning:
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Pkt.nr: 220
Journalnr

09.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1483
Sagsid/lbnr. 963

REVISIONSBEMÆRKNING VEDR. SPILDEVANDSANLÆG

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved gennemgang af Jægerspris kommunes årsregnskab for
1989 har revisionen fundet anledning til at gøre
bemærkninger angående kommunens opkrævning af vejaf
vandingsbidrag .
Revisionen finder ikke, at der i den gældende beta
lingsvedtægt er hjemmel til at afkræve amtet bidrag for
amtsveje tilsluttet kommunale spilde- og regnvandsan
læg.
Det er forvaltningens opfattelse, at amtsveje er
omfattet af vedtægten på linie med f. eks. ehvervsarealer, også vejene ikke nævnes specielt. Det er imid
lertid helt klart en uhensigtsmæssigt udformet vedtægt,
som blev hastetvedtaget den 15. december 1987, 7 dage
før den ny lov om betalingsregler trådte i kraft.
Amtet har tilsyneladende accepteret de opgjorte beløb,
og fremsender materiale til brug ved udarbejdelse af
grundlag for opgørelse efter betalingslovens.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at man fasthol
der, at der er hjemmel til opkrævning i nugældende
vedtægt, og medgiver revisionen, at vedtægten med hen
syn til fastsættelse af størrelsen af amtets bidrag er
utilstrækkelig. Som konsekvens heraf bør der udarbejdes
ny vedtægt til vedtagelse i byrådet for ikrafttrædelse
pr. 1. januar 1991. Det støreste problem i den anled
ning er spørgsmålet om sommerhusenes vandafledningsaf
gift og indførelse af vandmåler som grundlag for
afregning. Det indstilles, at man udarbejder vedtægt
med bestemmelser, som svarer til nuværende praksis, og
lader disse gælde til der tages beslutning om ind
førelse af vandmålere. En række andre sommerhuskommuner
har fulgt lignende fremgangsmåde.
Beslutning;
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Pkt.nr: 221

Journalnr.... : 13.02.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1482

Sagsid/lbnr. 962

Fdm. init. _

OREBJERG VANDVÆRK

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 23. april 1990 behandlede udvalget henvendelse fra
, Orebjerg Gods om kommunens stilling til
en eventuel sammenlægning af Orebjerg Vandværk med
Dalby Huse Strands vandværk. Beslutningen var at
meddele, at det vil svare til kommunens langsigtede
planlægning på området, men at parterne selv måtte
forhandle de økonomiske forhold.
Der blev indgået aftale med Dalby Huse Strand om en
fordelagtig optagelse af de 18 ejendomme under dette
værk. Aftalen blev forelagt aftagerne til godkendelse,
men med meget kort frist. Kommunen bad Orebjergs advo
kat om at forlænge fristen og indkaldte til orien
teringsmøde den 28. juli på Rådhuset.
Ved mødet blev svarfristen forlænget. Alle ejere har nu
svaret, og 12 er for, 2 har givet betinget accept og 4
lodsejere har sagt nej. Da aftalen med Dalby huse for
udsætter at alle tilslutter sig er sagen således ikke
afgjort, og advokat Jens Wiuff, Frederikssund anmoder
ved brev af 29. august kommunen fremsender sagen til
amtet med indstilling om godkendelse af sammenlægning
en. Amtet kan imidlertid kun behandle spørgsmålet i
sammenhæng med vandforsyningsplanen, og det kan
tidligst ske om ca. 18. måneder.
Det der gør sagen kompliceret er, at nogle af de til
sluttede har en tinglyst ret til vand fra Orebjerg,
medens andre ikke har det. Palsbøll vil ikke drive
vandværket længere, og vil opsige samtlige tilsluttede
forbrugere pr. 1. januar 1991. Palsbøll er fra for
valtningen oplyst om, at kommunen vil reagere med et
påbud om opretholdelse af forsyningen.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at kommunen, som
man er forpligtet til i henhold til vandforsynings
loven, udarbejder regulativ for Orebjerg vandværk.
Miljøstyrelsens standardregulativ kan benyttes. I
regulativet kan samtlige lodsejere forpligtes til at
være medlem af vandværksforening, og der vil da være
grundlag for en demokratisk afgørelse inden for de
tilsluttedes egne rækker. Det indstilles tillige, at
kommunen tilkendegiver, at sammenlægning under alle
omstændigheder vil blive indarbejdet i vandforsynings
plan. Hverken forbrugerne, vandværksejeren eller kom-
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munen kan på længere sigt være tjent med at opretholde
de aktuelle forhold.
Beslutning;

Dato
24.09.90

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
14

Pkt.nr: 222

Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1473

Sagsid/lbnr. 953

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forlængelse af pkt. 199 på milj©udvalgsmødet den 27. aug.
1990 hvor udgiftsfordelingen mellem AFAV, Skibby og Jægers
pris blev drøftet, skal følgende oplyses.
Efter aftale med borgmester og kommunaldirektør fremsendes
sagen til økonomiudvalget til behandling på ekstraordinært
møde den 19. september 1990.
Udgiftsfordelingen medfører følgende ændringsforslag til
tidligere fremsendt investeringsoversigt 1991-94:
Før:
Nu:

1991
300.000
160.000
70.000
70.000

1992

1993

1994

20 0.000
100.000

50.000
50.000

Jægerspris
Skibby
AFAV

Honorarrammen for opgaven er kr. 450.000. Der er indregnet
en reserve på kr. 50.000, dvs. totalt kr. 500.000.
Finansieringen af opgaven på denne måde forudsætter Skibbys
accept samt at AFAV's bevilling kan strækkes over 2 budgetår.
Økonomiudvalget er bedt om at godkende udgiftsfordelingen
og medtage ændringsforslaget i budget.
Indstilling:
Til orientering.
Beslutning
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Pkt.nr: 223
Journalnr..

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1474

Sagsid/lbnr. 954

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

økonomi:
Sagsfremstilling:
Til udvalgets orientering skal miljøafdelingen orientere
om følgende:
På miljøudvalgsmødet den 25. juni 1990 blev besluttet at
bede firmaet Kemp & Lauritzen A/S om at fremkomme med et
kontraktforslag til brug for gennemførelse af de af amtet
krævede supplerende undersøgelser i forbindelse med en
evt. losseplads i Kyndby.
Samtidig blev besluttet at fremsende kontraktforslaget til
økonomiudvalgets godkendelse.
På møde den 26. juni 1990 med deltagelse fra AFAV, Skibby
og Jægerspris blev bl.a. besluttet, at Skibby skal afklare
holdningen til en losseplads.
Den 6. juli 1990 blev udvalgets holdning meddelt Kemp &
Lauritzen A/S og firmaet blev bedt om at fremsende kon
traktforslag til forelæggelse på økonomiudvalgsmødet den
13. august 1990.
Kontraktforslag blev modtaget den 11. juli 1990.
På miljøudvalgsmødet den 30. juli 1990 accepterede udval
get kontrakten, dog under forudsætning af at nogle aftalte
tilføjelser blev indarbejdet.
Endvidere blev besluttet at kontakte advokat med henblik
på forhandling af udgiftsfordeling.
Fra AFAV modtages den 23. juli 1990 en tilkendegivelse af,
at man er indstillet på en drøftelse af udgiftsfordelingen
snarest muligt.
Den 27. august 1990 modtages revideret forslag til kon
trakt med Kemp & Lauritzen A/S. Forslaget er nu i overens
stemmelse med udvalgets ønsker og godkendes af udvalgsfor
manden. Honorarrammen er på kr. 450.000.
På miljøudvalgsmødet den 27. august 1990 godkender ud
valget det af miljøafdelingen udarbejdede forslag til ud
giftsfordeling.
Fra AFAV foreligger samtidig oplysning om, at AFAV's be
styrelse har bevilget 120.000 kr til undersøgelserne.
Modtaget forslag til lokalplan fra DSV videresendes til
Teknisk udvalg med motiveret henstilling om ikke at rea
litetsbehandle forslaget.
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På Teknisk udvalgs møde den 30. august 1990 beslutter ud
valget at fremsende lokalplanforslaget til byrådet idet
man indstiller, at dette realitetsbehandles når resultatet
af de krævede miljøundersøgelser foreligger samt når der
foreligger en afklaring af deponeringsbehovet.
Den 4. september 1990 anmoder miljøafd. om Skibbys kom
mentarer til forslaget til udgiftsfordeling.
Samme dag anmodes om Frederiksborg Amts skiftlige tilbagemeldning i relation til forlydender om, at amtet er
ved at revurdere deponeringsbehovet i regionen.
Den 5. september 1990 anmodes AFAV om en skriftlig til
kendegivelse vedr. de 120.000 kr.
Den 6. september kontakter miljøafd. Skibby med henblik på
en tilbagemelding. Sagen vil blive behandlet på Teknisk
udvalgsmøde den 27. september 1990 i Skibby.
I brev stilet til Frederiksborg Amt er anmodet om en
tilkendegivelse af, om man som tidligere udtalt, stadig
er interesseret i at deltage i den del af undersøgelses
programmet der vedrører selve grundvandsressourcen.
I givet fald forventes en vis medfinansiering.
Miljøafdelingens bemærkninger;
I investeringsoversigten for 1991-94 er udgifterne til
undersøgelserne fordelt på 2 år: I 1991 kr. 300.000, i
1992 kr. 200.000, dvs. den totale ramme + reserve.
Kontrakten forudsætter, at ordre meddeles således, at
prøvepumpning kan gennemføres i vinterhalvåret 1990-91.
Aftalegrundlaget er ABR 89, Almindelige bestemmelser for
teknisk rådgivning og bistand. I henh. til disse er råd
giveren berettiget til at få dækket de udgifter som han
får i anledning af, at opgaven udskydes eller standses
(forudsat at kontrakt er indgået).
Herudover er han naturligvis berettiget til honorar for
det indtil udskydelsen/standsningen udførte arbejde.
Miljøafdelingen anser det for vigtigt, bl.a. af hensyn
til at efterleve kommuneplanens intentioner, at kontrak
ten nu underskrives og at arbejdet kommer igang.
Usikkerhedsfaktorerne omkring projektet, dvs. Skibbys
deltagelse og forlydender angående deponeringsbehovet,
bør ikke medføre at projektet ikke igangsættes nu.
En senere udskydelse/standsning vurderes pt. ikke at være
særlig sandsynlig.
Advokatbistand i forbindelse med udgiftsfordeling synes
ikke at være aktuel. Kontrakt mellem parterne må dog an
befales med henblik på en konfliktsituation, f.eks i til
fælde af, at lossepladsen ikke etableres på trods af, at
undersøgelserne falder ud til fordel for en pladsering det
aktuelle sted og at der ikke kan opnås enighed om dette.
Andre konfliktmuligheder er også til stede hviket med
fører, at advokatbistand skal søges med henblik på udform-
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ning af kontrakt.
Denne redegørelse og indstilling er drøftet med næstfor
manden i miljøudvalget. Næstformanden er enig i disse
betragtninger der jo tager udgangspunkt i, at miljøud
valget har godkendt forslaget til kontrakt.
10. september 1990: Sagen blev drøftet med borgmester og
kommunaldirektør. Man ønsker ikke sagen forelagt øko
nomiudvalget idag (den 10. sept). Sagen fremsendes
til behandling på ordinært økonomiudvalgsmøde den
8. oktober 1990 med følgende bemærkninger:
Forud for indgåelse af kontrakt med firmaet Kemp & Lauritzen A/S afventes resultatet fra behandlingen i Skibby
kommunes tekniske udvalg den 27. september 1990. Økonomi
udvalget gøres opmærksom på, at udgifterne for Jægerspris
kommune, i henh. til kontraktforslaget på kr. 450.000,
skal ses i sammenhæng med indtægterne fra henh. AFAV og
Skibby.
Denne udgiftsfordeling, godkendt i miljøudvalget, resulte
rer i følgende:
- Jægerspris kommunes andel: kr. 222.750
- Skibby kommunes andel:
kr. 114.750
- AFAV's andel:
kr. 112.500
Kontrakt underskrives først når der foreligger skriftlig
aftale mellem parterne der regulerer de økonomiske rela
tioner i tilfælde af uoverensstemmelser, f.eks. at losse
pladsen ikke etableres på trods af at undersøgelserne
taler til fordel for en etablering.
Under mødet mellem borgmester, kommunaldirektør og miljø
afdeling blev rettet telefonisk henvendelse til Kemp &
Lauritzen A/S. Firmaet har den holdning, at undersøgel
serne (langvarig prøvepumpning) må starte senest 1. novem
ber 1990 for at kunne gennemføres i vinterhalvåret, uden
indflydelse af markvanding.
Indstilling:
Til udvalgets orientering og evt. kommentarer. Sagen frem
sendes til økonomiudvalget til behandling på mødet den 8.
oktober 1990.
Beslutning;
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Pkt.nr: 224
Journalnr

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1480

Sagsid/lbnr. 960

Fdiri. init

KYNDBY LOSSEPLADS - UNDERSØGELSER, STATUS

økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Kemp & Lauritzen A/S er den 12. september 1990 mod
taget potentialekort, udtegnet på grundlag af de vand
standspejlinger kommunen lod udføre i uge 30, 1990.
Potentialebilledet giver mistanke om, at der kan være
fejl i pejling og/eller koteafsættelse for 3 boringer.
Man beder kommunen om at disse kontrolpejles og kote
bestemmes udfra 4 cm kort på stedet.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:

f y
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Pkt.nr: 225
Journalnr.

07.01.05

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1489

Sagsid/lbnr. 969

Fdm. init

INFORMATION OM KILDESORTERING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra AFAV er modtaget forslag til informationsskrivelse til
alle brugere af det grønne affaldssystem.
Informationen sigter på at opnå en så god sortering som
muligt af hensyn til tungmetalindholdet.
Der er to muligheder for omdeling. Enten via renovatør
eller via postvæsen. AFAV ønsker en tilbagemelding.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Sorteringslisten bør udbygges med angivelse af hvor man i
Jægerspris kommune kan komme af med det der er betegnet
som "anden kommunal ordning".
Borgerne skal kunne rette henvendelse såvel til kommunen
som til AFAV.
Informationen kan udformes på to måder mht til afsender,
enten fra kommunen eller fra AFAV.
Omdeling bør vælges udfra økonomiske hensyn.
Bilag: SkiveIse fra AFAV
Indstilling:
Miljøafdelingen udarbejder en revideret liste med angi
velse af mulighederen for at benytte andre kommunale ord
ninger .
Miljøafdelingen undersøger udgifterne ved omdeling via
henh. renovatør/postvæsen. Den økonomisk mest fordelagtige
omdeling vælges.
Informationsmaterialet udformes med Jægerspris kommune som
afsender men med angivelse af AFAV's navn og AFAV's rolle.
AFAV orienteres om udvalgets beslutning.
Beslutning:
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Pkt.nr: 226
Journalnr..

07.01.05

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1475

Sagsid/lbnr. 955

Fdm. init.

INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

Økonomi t
Sagsfremstilling:
Til udvalgets orientering har miljøafdelingen udarbejdet
vedlagte statistik over indsamlede mængder glas og papir
fra de i kommunen opstillede containere.
Miljøafdelingens bemærkninger:
I 1988 blev følgende mængder indsamlet:
- ca. 50 tons papir, effektivitet 17%
- ca. 31 tons glas , effektivitet 19%
Miljøministeriets krav til indsamlingseffektivitet ( i by
områder med mere end 2.000 husstande) er på ca. 45-50% af
potentialet.
For at opnå den krævede indsamlingseffektivitet skal
følgende mængder indsamles:
- ca. 141 tons papir, effektivitet 45%
- ca. 82 tons glas , effektivitet 50%
Den udarbejdede statistik for en del af året 1990 indi
kerer, at der på årsbasis kan indsamles følgende mængder:
- ca. 130 tons papir, effektivitet 42%
- ca. 130 tons glas , effektivitet 80%
Et flot resultat der kan blive endnu bedreI
Bilag: Placering af containere til glas og papir i
Jægerspris kommune.
Statistik, papir
Statistik, glas
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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Pkt.nr: 227
Journalnr •t••

81.39.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1476

Sagsid/lbnr. 956

Fdm. init

KURSUS/ OLIE & KEMIKALIEAFFALD

Økonomii
Sagsfremstilling:
Modtagestationen i Hillerød indbyder til kursus for perso
nale på kommunale modtagepladser til olie- og kemikalie
affald.
En medarbejdere pr. kommune kan gratis deltage. Prisen for
efterfølgende deltagere er kr. 1.200.
Miljøafdelingens bemærkninger:
er tilmeldt. Kursusafgift afholdes over konto for efteruddannelse i teknisk
forvaltning idet driftsafdelingen har opbrugt sine midler
for indeværende år.
Indstilling:Til orientering
Beslutning:

Dato
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Pkt.nr: 228
Journalnr
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1481
Sagsid/lbnr. 961

Fdm. init

RENOVATION I KULHUSE

økonomi t
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har behandlet sagen om renovation i Kul
har opsagt
huse i forbindelse med at
kontrakten .
Økonomiudvalget godkender miljøudvalgets indstilling om
at der skal afholdes offentlig licitation, dog "betinget
af at kommunen frit kan vælge blandt indkomne tilbud".
Miljøafdelingens bemærkninger:
Ved offenlig licitation har enhver lov til at fremsende
tilbud, og licitationstidspunktet annonceres derfor nor
malt i dagblade mv. med angivelse af tidspunkt for til
budets seneste fremsendelse.
Ved offenlig licitation er kommunen berettiget til frit
at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem
alle
Ved den anden form for licitation, bunden eller indbudt
licitation, indbydes en udvalgt kreds af entreprenører.
Kommunen er her forpligtet til at antage det billigste
tilbud, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbuds
materialet. Alle tilbud kan dog forkastes.
Herudover kan tilbud indhentes som underhåndstilbud fra
en eller højst to entreprenører. Kommunen er frit stillet
mht accept.
I det aktuelle tilfælde har nu tre entreprenører udtrykt
interesse for arbejdet:
- Poul Nielsen , Kulhuse
- Thomas Jensen , Kulhuse
- Leif Rasmussen, Kulhuse
Indstilling; Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 229

Journalnr

13.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1479

Sagsid/lbnr. 959

Fdm. init

NY LOV OM VARMEFORSYNING.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Fra Energiministeriet er den 26. juli 1990 modtaget brev
stilet til bl.a. samtlige kommunalbestyrelser samt diverse
andet materiale.
Af brevet fremgår, at den nye lov om varmeforsyning trådte
i kraft den 15. juni 1990. Den nye lov indebærer bl.a. en
ændret prioitering af kraftvarme og miljøvenlige brænsler.
Af materialet fremgår at det overordnede mål i det af
energiministern fremsatte ændringsforslag til forslag til
lov om varmeforsyning er en langsigtet og målrettet om
lægning af energisystemet henimod en begrænsning af
energiforbruget, en bedre udnyttelse af energiressourcerne
og en øget anvendelse af mere miljøvenlige brænsler.
Specielt nævnes en øget anvendelse af halm, flis og lig
nende .
Indstilling: Til orientering
Beslutning;
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1478

Sagsid/lbnr. 958

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS

t y

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra firmaet Plan & Projekt er efter aftale med
afdelingen fremsendt forslag til studietur til
Formålet med studituren er at give miljøudvalg
afdeling et konkret indtryk fra andre lignende
Forslaget omfatter:
-

miljø
Jylland.
og miljø
projekter.

Gennemgang af energiprojektet i Jægerspris kommune
Besøg hos Thorsager fjernvarme (halm)
Besøg hos Mariager Fjernvarme (halm)
Besøg hos Ebeltoft vindmøllepark

Deltagere fra Jægerspris skal sørge for transport til/fra
Sjællands Odde. Resten arrangeres af Plan & Projekt.
Firmaet foreslår at studieturen, forudsat at udvalget
synes om ideen, bliver i uge 40 eller 41.
Miljøafdelingens bemærkninger:
En studietur på dette tidspunkt i projektet vil være godt
for såvel udvalg som afdeling. Turen giver mulighed for
at direkte høre om erfaringer fra projekter der er gennem
ført.
Bilag: Forslag til studietur
Indstilling: Studietur anbefales. Forudsat udvalgets
accept fastlægges dato og deltagere.
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1477
Sagsid/lbnr. 957

DIVERSE

Økonomi s
Sagsfremstilling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fra AFAV I/S den lO.sept. 1990
Fortegnelse over materialetyper der kan behandles/modtages på AFAV I/S.
Fra AFAV I/S den 29. august 1990
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 1990.
Fra AFAV I/S den 18. juni 1990.
Ændrede åbningstider pr. 7. september 1990.
Fra AFAV I/S den 3. juli 1990.
Tungmetalanalyser af grøn kompost
Fra AFAV I/S den 12. juli 1990
Priser på genbrugsmaterialer
Kommunekemi A/S
Årsberetning og regnskab 1989
Fra AFAV I/S den 25. juli 1990
Traditionel AFAF-kompost, priser

Indstilling: Til orientering
Beslutning

