JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 30. juli 1990, kl. 14«00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

Peter Hartmann
formand
Jan Ohlsson
næstformand
Inga Nielsen
Bibi B. Sørensen
Jens Chr. Børresen
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Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 171 BUDGET 1991
Pkt.nr. 172 ENERGIPROJEKT
Pkt.nr. 173 RENOVATIONSPROBLEMER I KULHUSE
Pkt.nr. 174 INDSAMLING AF KANYLER M.V.
Pkt.nr. 175 FORSØG MED KILDESORTERING, TØRSLEV HAGE
Pkt.nr. 176 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 177 STATS-OG HAVNEINGENIØREN
Pkt.nr. 178 BøDEFORLæG VEDR. RENSEANLæG KULHUSE CAMPING
Pkt.nr. 179 DISPENSATIONSANSØGNING VEDR. STIKLEDNING På GRUND
Pkt.nr. 180 ANSØGNING OM UDFØRELSE AF DRIKKEVANDSBORING
Pkt.nr. 181 VANDFORSYNINGSPLANLæGNING
Pkt.nr. 182 PRIORITERING AF ANLæGSARBEJDER VEDR.SPILDEVANDSANL
Pkt.nr. 183 SAMMENLæGN. AF OREBJERG VANDVæRK MED DALBY HUSE W
Pkt.nr. 184 PåBUD OM UNDERSØGELSER OG OPRENSN.På LANDERSLEVV66
Pkt.nr. 185 NYT TAPPEAPP.HOS LANDERSLEV RENGøRING-OG HåRPLEJEM
Pkt.nr. 186 VILKåRSOVERTRæDELSE På SKULDELEV METALSLIBERI
Pkt.nr. 187 BREV TIL LANDBRUG MED DYREHOLD
Pkt.nr. 188 NATURPLEJE V.PROJEKT FEMHøJ, FORSLAG TIL TRAMPESTI
Pkt.nr. 189 LEVNEDSMIDDELKONTROL.
Pkt.nr. 190 VANDLØBENES FORURENINGSTILSTAND 1987/88
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Pkt.nr: 171
Journalnr.... : 00.01

B.lbnr. 1298

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 838

Fdm. init.

BUDGET 1991

Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har på møde den 11. juni 1990 godkendt økono
misk forvaltnings oplæg til budgetforslag for 1991, dog med
ændringer m.h.t. regulering af lønninger,varekøb, anskaffelser
og tjenesteydelser. I skivelse af 12. juni 1990 fra økonomisk
forvaltning til samtlige fagudvalg, fremlagt på miljøudvalgs
mødet den 25. juni 1990, er opstillet retningslinier for fagud
valgenes behandling af budgetforslaget. Fagudvalgene skal senest
den 3. august 1990 tilbagesende budgetforslaget til økonomisk for
valtning. Tidsplanen for den videre behandling efter den 3. august
fremgår af nævnte skrivelse.
Forvaltningen har udarbejdet/samlet følgende materiale i relation til
budget 1991.
Bilag:
1. Skrivelse fra økonomisk forvaltning af 12. juni 1990
2. Budgetforslag fra økonomisk forvaltning vedr. miljøudvalget.
3. Rettelser til budgetforslag fra øk. forvaltning
4. Teknisk forvaltnings kommentarer
5. Investeringsoversigt, 1991-1994, miljøudvalget
6. Prioritering af anlægsopgaver, 1991
7. Kort beskrivelse af anlægsopgaver, 1991
8. Driftsudgifter pga anlægsopgaver, 1991
9. Forslag til takster, 1991
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning.
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Pkt.nr: 172
Journalnr

13.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1299

Sagsid/lbnr. 839

Fdm. init

ENERGIPROJEKT

Sagsfremstilling:
Miljøafd. har den 31. maj 1990 rettet skriftlig henvendelse til
Energistyrelsen. I brevet orienteres om at projektet er vedtaget
i miljøudvalg og i byråd og at man fra Jægerspris side håber på
at projektet kan give en afklaring på mulighederne for udnyttelse
af lokale energiressourcer. Brevet afsluttes med at vi håber på en
positiv behandling af ansøgningen.
Den 13. juni 1990 orienterer miljøudvalget til Plan & Projekt om ai
"Videncenter for halm- og flisfyring" har tilbudt gratis assistance
i ca. 80 timer i forbindelse med projektets igangsætning. P&P's
kommentarer til dette tilbud udbedes. Endvidere orienteres om, at
forvaltningen har deltaget i møde med Energistyrelsen omkring opdate
ring af den kommunale energikortlægning, arbejdsindsats ca. 25 tim.
Udvalget udbeder sig oplysninger om projektet er godkendt i Energi
styrelsen.
Den 28. juni 1990 modtages brev fra P&P med vedlagt skrivelse fra
Energistyrelsen hvoraf fremgår, at projektet er godkendt. P&P har
været i kontakt med "Videncentret" men pga ferie er centrets rolle
endnu ikke afklaret. P&P foreslår et møde mhp at drøfte bl.a. ajour'
føring af energidata.
Som oplæg til møde mellem miljøafd. og P&P modtages den 10. juli 1990
en kortfattet projektbeskrivelse med tilhørende tidsplan.
Referat fra mødet den 10. juli 1990 modtaget den 12.juli.
Miljøafdelingen fremsender oplysninger om flis- og slamressourcer
samt kopier af lokalplaner mv i henh. til aftale.
Ifølge aftale modtages den 19. juli 1990 et udkast til indlæg i den
lokale presse om energiprojektet. Endvidere er vedlagt spørgeskemaer
til storforbrugere mv. Af kopi af skrivelse til Energistyrelsen frer
går, at P&P ønsker at modtage støtten til projektet på angivne vilkå.
Bilag: Brev fra Energistyrelsen af 26. juni 1990.
Kortfattet projektbeskivelse og tidsplan af 9. juli 1990.
Udkast til indlæg i lokalpressen.
Indstilling: Miljøafd. er helt sikker på, at udvalgsformanden, med et
sikkert pennestrøg, kan tilføre udkastet væsentlige kvaliteter. Til
inspiration er miljøafdelingens ændringsforslag lagt i sagen.
Udkastet, i tilrettet stand, anbefales publiceret i Frederikssund Avi
og i Frederiksborg Amts Avis.
Beslutning:
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Pkt.nr: 173
Journalnr

07.01.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1300

Sagsid/lbnr. 840

Fdm. init

RENOVATIONSPROBLEMER I KULHUSE

Økonomi
Sagsfremstilling:
I den seneste tid er modtaget mange klager over manglende renovation
(såvel dag som nat) i Kulhuse-området, hvor fr.Henriksen bestyrer
renovationen.
Miljøafdelingen har telefonisk brugt STORE bogstaver overfor fr.
Henriksen.
Hun forklarer problemerne med en usædvanligt uheldig ansættelse af
en medhjælper. Vedkommende er nu fyret og man har efter fr. Henriks»’
oplysninger gjort meget for at råde bod på skaden.
Miljøafdelingen har generelt brugt meget tid på henvendelser vedr.
mangelfuld renovation i Kulhuseområdet, ikke kun i den sidste tid.
Indstilling:Fr. Henriksen indkaldes til et møde med udvalgsformand
og miljøafdeling.

Beslutning
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Pkt.nr: 174
Journalnr

07.01.05

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1301

Sagsid/lbnr. 841

Fdm. init

INDSAMLING AF KANYLER M.V

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Fra Teknisk udvalg er modtaget orientering om beslutning om
at opsætte kanylebokse på det off. toilet på hjørnet Hovedgaden/Parkvej.
Boksene er leveret og vil blive opsat i uge 30.
Indholdet vil kunne bortskaffes på samme måde som sygehus
affald mv fra bl.a lægehuset, dvs til forbrænding i Frede
rikssund.
Indstilling: Til orientering.
Be slutning:
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Pkt.nr: 175
Journalnr

: 07.01.05

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1302

Sagsid/lbnr. 842

Fdm. init.

FORSØG MED KILDESORTERING, TØRSLEV HAGE

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Fra RENDAN A/S er modtaget rapport fra forsøg med det grøn
ne system på Tørslev Hage. Forsøget betragtes som en suc
ces. De fleste har deltaget aktivt og de fleste ønsker at
fortsætte. Rapporten anbefaler således at sommerboliger
inddrages i Det grønne Affaldssystem og rapporten anbefa
ler at følgende forhold indgår i overvejelserne:
-

2 sækkestativer ved samtlige boliger
14 dages afhentning
ekstra sække til rødt affald
information før hver sæson (evt. flersproglig)
stativer/spande til sortering i køkken
uddeling af køkkenposer
uddeling af hjemmekompostbeholdere til dele af
boligerne
- opstilling af containere til glas/aviser ved
tilkørselsvej
Indstilling: Når den færdige rapport foreligger vil miljø
afdelingen drøfte den med bl.a. vognmanden, især i relation
til mulighederne for en anvendelse af fast beholdere. Rap
porten kan ikke anbefale denne løsning pga tung kørsel på
vejene med komprimatorvogn og pga vanskelige adgangsfor
hold mellem standplads og vej. Rapport tilsendes Carl Bro
A/S mhp indarbejdelse i affaldsplan.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
9

Pkt.nr: 176
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1303

Sagsid/lbnr. 843

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Til hele udvalgets orientering er udarbejdet mødereferat
fra drøftelser vedr. Kyndby losseplads mellem AFAV, Skibby
kommune, miljøudvalgsformand og miljøafd. Referat ligger i
sagen.
Efterfølgende er sagen drøftet med AFAV (Flemming Skov).
AFAV er positiv overfor oplægget fra K&L og er indstillet
på at medvirke til finansieringen af undersøgelserne.
Fra AFAV vil forvaltningen modtage en kopi af lovforslaget
til ny miljølov. Forslaget indholder iflg. Flemming Skov
ny retningslinier mht til det offentliges muligheder for at
drive lossepladser. Enighed mellem AFAV og miljøafd. om at
først nærlæse dette forslag inden juridisk ekspertice ind
kobles.
K&L har som aftalt fremsendt forslag til kontrakt. I for
slaget er indarbejdet besparelser på kr. 52.000.
Indstilling; Miljøafdelingen kan anbefale kontraktforslaget
og indstiller, som tidligere aftalt, at forslaget fremsen
des økonomiudvalget til godkendelse.
Efterfølgende anbefales at forhandlinger om fordelingen af
udgifterne optages med AFAV og Skibby. På denne måde vil
undersøgelserne kunne starte uden forsinkelser.
Beslutning:
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Pkt.nr: 177
Journalnr
Sagsbehandler

83.07.02

B.lbnr. 1304

Sagsid/lbnr. 844

Fdm. init

STATS-OG HAVNEINGENIØREN

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Stads-og havneingeniøren fremsender forespørgsel til de
medlemmer af miljøudvalget der hidtil har modtaget tids
skiftet gratis. Ønsker man at fortsætte på normale be
tingelser? Pris: 230 kr + moms pr. år.
Indstilling: Udvalgets mening ønskes.
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Pkt.nr: 178
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1305

Sagsid/lbnr. 845

Fdm. init.

BøDEFORLæG VEDR. RENSEANLæG KULHUSE CAMPING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra politimesteren i Frederikssund er modtaget anklageskrift
vedr. overskridelser af krav til udledning fra renseanlæg
ved Kulhuse Camping. Anklageskriftet indeholder tilllige
bødeforlæg. Anklageskriftet er stilet til Jægerspris kommune
/v Borgmester Poul Madsen.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 179
Journalnr.... : 13.02.06
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1306

Sagsid/lbnr. 846

Fdm. init.

DISPENSATIONSANSØGNING VEDR. STIKLEDNING På GRUND

Økonomi :
Sagsfremstilling; Den 21. maj er modtaget ansøgning fra
Børge Hartvig, Lyngbyvej 128, 2. t.v., 2100 København 0
vedr. ejendommen matr. nr. 8 AX af Bakkegårde, beliggende
Jomsborgvej 23 om tilladelse til at opretholde vandstik
udført som slangeforbindelse.
Som grund for ansøgningen anføres, at vandforsyningen har
fungeret på denne måde siden 1946, og at ejeren, som er 82
år ikke magter omlægning svarende til kommunens forskrifter.
Indstilling : Forskrifterne for udførelse af vandstikled
ninger skal sikre et tæt ledningssystem, og det er afgørende
for at undgå vandspild, at også ledningsanlæg fra hoved
stophane frem til bygning og installation er udførligt
forsvarligt. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekom
mes, men at rimelig frist gives.
Beslutning:
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Pkt.nr: 180
Journalnr

13.02.01

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1307

Sagsid/lbnr. 847

Fdm. init

ANSØGNING OM UDFØRELSE AF DRIKKEVANDSBORING

Økonomi:
Sagsfremstilling; Ved indgående skrivelse af 28. juni 1990
ansøger Brøndborer Lars Dines Jørgensen på vegne af Gårdejer
Erik V. Jensen om tilladelse til udførelse af drikkevands
boring på ejendommen matr. nr. 1U af Svanholm Hvdg. be
liggende Svanholm alle 9.
Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indvindinger
mindre end 3000 m2/år til vandforsyningsformål. Der er ikke
umiddelbare planer om at offentlig vandforsyning i området,
og forvaltningen har meddelt foreløbig tilladelse, da ejen
dommens brønd er tør, og vand må hentes hos nabo.
Indstilling: Det indstilles, at endelig tilladelse gives,
når nødvendig dokumentation for vandkvalitet m.v. fore
ligger.
Beslutning:
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Pkt.nr: 181
Journalnr.

13.02.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1308

Sagsid/lbnr. 848

Fdm. init

VANDFORSYNINGSPLANLæGNING

Økonomi:
Sagsfremstilling; Jægerspris kommune fik i februar 1990
påbud fra Frederiksborg amt om at færdiggøre vandforsynings
plan. Således foranlediget har kommunen anmodet Kemp &
Lauritzen A/S om at udarbejde et oplæg til planens færdig
gørelse. Dette oplæg foreligger og bør indarbejdes i
driftsbudget for 1991.
Indstilling: Det indstilles, at de nødvendige midler
afsættes på driftsbudget for 1991. Da en stor del af
arbejdet omfatter statusmæssige oplysninger vedrørende de
kommunale vandværker, indstilles, at en del af af arbejdet
henføres til værkernes drift.
Beslutning:
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Pkt.nr: 182
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1309

Sagsid/lbnr. 849

Fdm. init.

PRIORITERING AF ANLæGSARBEJDER VEDR.SPILDEVANDSANL

Økonomi:
Sagsfremstilling: Frederiksborg amt har ved indsgående
skrivelse af 5. juli 1990 anbefalet kommunerne at følge
vejledning fra miljøministeriet af 22. december 1989 om
prioritering af anlægsarbejder for den del af de kommunale
spildevandsanlæg, som ikke omfattes af vandmiljøplanen.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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Dato
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Pkt.nr: 183
Journalnr.... : 13.02.03
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1310

Sagsid/lbnr. 850

Fdm. init.

SAMMENLæGN. AF OREBJERG VANDVæRK MED DALBY HUSE VV

Økonomi:
Sagsfremstilling: Ved telefonisk henvendelse, henvendelse i
forvaltningen og ved indgående skrivelse 28. juni 1990 fra
Ann Thomasen, er der fra grundejere tilknyttet Orebjerg
vandværk givet udtryk for utilfredshed/utryghed ved
skrivelse af 22. juni 1990 fra advokat Jens Viuff, der
repræsenterer Orebjerg Gods, Claus Pallsbøll. I denne
skrivelse opsiges aftale om levering af vand og bortledning
af spildevand, og de økonomiske aspekter ved tilslutning
til Dalby Huse Strands Vandværk opgøres. Der blev i brevet
givet en tidsfrist for accept, som reelt kun var et par
dage.
Spørgsmålet om sammenlægning er tidligere behandlet af MU
den 23. april 1990. Beslutningen var, at kommunen intet har
at indvende mod sammenlægning, forudsat de økonomiske
forhold aftales imellem parterne.
Aftalen om levering af vand kan, f. s. v. angår
sommerhusene, opsiges med 6 md. varsel, og netop disse
forbrugere føler sig presset til at acceptere aftale, som
de ikke kender den fulde konsekvens af.
For at sikre alle grundejere et rimeligt beslutningsgrund
lag og en rimelig svarfrist, blev det aftalt med Orebjers
advokat, at svarfristen blev forlænget, og at Jægerspris
kommune indkalder til orienterende møde. Afholdelse af møde
er tillige begrundet af spørgsmål om de samme ejendommes
tilslutning til kloak syd.
Møde afholdes den 28. juli kl 10.00 på Rådhuset, 16
personer har tilmeldt sig den 23. juli.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
/
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Pkt.nr: 184
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 1313

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 852

Fdm. init.

PåBUD OM UNDERSØGELSER OG OPRENSN.På LANDERSLEW66

Økonomi:

Sagsfremstilling:
Sagen er sidst politisk behandlet 20.03.90 pkt. 154 i
byrådet.
Efter at have modtaget Miljøstyrelsens udtalelse om
placering af tilsynsforpligtelsen med forureningen på
Landerslevvej 66 har miljøafdelingen 12.07.90 sendt et
forvarsel til ejeren om yderligere undersøgelser samt
tilkendegivelse af, at der senere kan kræves oprensning
iht. §11 i miljøbeskyttelsesloven. Af hensyn til
mulighederne for at igangsætte indgreb af hensyn til
vandkvaliteten på Femhøj Vandværk foreslås det, at en
eventuel anke ikke skal have opsættende virkning.
Beslutningen ligger helt klart indenfor miljøudvalgets
arbejdsområde,men der er i kommunen praksis for at
forelægge sager af denne karakter for byrådet. Hvis
beslutningen skulle tages i byrådet, ville det betyde en
forsinkelse af tre ugers varighed. Det foreslås derfor, at
udvalget træffer beslutning om udstedelse af påbud, og
derefter sender sagen til orientering for byrådet.
Bilag:

Udkast af 20.07.90 til §52-påbud.

Indstilling:
- at der sendes påbud som formuleret i vedlagte udkast,
- at sagen oversendes til byrådet til orientering.
Beslutning:
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Pkt.nr: 185
Journalnr.... : 09.02.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1314

Sagsid/lbnr. 853

Fdm. init.

NYT TAPPEAPP.HOS LANDERSLEV RENGØRING-OG HåRPLEJEM

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøudvalget har kapitel 5-godkendt firmaet 02.05.90 på en
tillægsdagsorden til 23.04.90.
Ved miljøtilsyn 10.07.90 var der stillet et lille
tappeapparat til pastaagtige væsker, og der blev aftappet
silikoneolie på tuber. Silikoneolien er optaget på
varelisten til kapitel 5-godkendelsen, men tappeapparatet
er ikke. Virksomheden er således gået uden for rammerne af
kap.5-godkendelsen, og dermed påtaget sig bedømmelsen af,
om dette har medført risiko for væsentlig forøget
forurening. Denne bedømmelse ligger hos tilsynsmyndigheden.
Siden har Lars Olsen og Annelise Frederiksen ansøgt om
tilladelse til at opstille tappemaskinen, der rummer ca 15
1. På gulvet under opstilles en opsamlingsbeholder på 20 1.
Ydermere foregik der afprøvning af recepter på et
laboratoriebord med henblik mindre justeringer af fx
fortykkelsesmidler. I godkendelsen er forudsat, at
råvarerne sammenblandes og fortyndes efter faste recepter.
Indstilling:
- at det indskærpes overfor virksomheden, at
produktionen skal holdes indenfor rammerne af kapitel
5-godkendelsen,
- at der godkendes opstilling af tappemaskinen som
ansøgt,
- at det indskærpes, at godkendelsen alene dækker
aftapning efter færdige recepter.
Beslutning:
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Pkt.nr: 186
Journalnr.... : 09.02.01
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1315

Sagsid/lbnr. 854

Fdm. init.

VILKåRSOVERTRæDELSE På SKULDELEV METALSLIBERI

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Skuldelev Metalsliberi, v/Einar Hansen, Hovedgaden 119,
er i 1985 godkendt iht. kapitel 5. Miljøstyrelsen
indføjede ved behandling af en klagesag det vilkår, at
luften fra affedtningsanlægget skal ledes gennem en 12,5
m høj skorsten. Der affedtes med trichlorethylen.
Et andet vilkår lyder: affald fra renseprocessen, samt
slibestøv, skal behandles som kemikalieaffald.
Slibestøv
Slibestøv afleveres i en container til industriaffald iht.
aftale med Renovadan. Einar Hansen mener, at vilkåret om
aflevering som kemikalieaffald må bero på en misforståelse.
Miljøafdelingen har endnu ikke fået en sagkyndig vurdering
fx fra Kommunekemi.
Afkast
Ved tilsyn 28.06.90 var affedtningsanlægget sat op, og
afkastet ledt gennem væggen til det fri. Forbruget af
trichlorethylen var på årsbasis det samme som ved
godkendelsen. Tilsynet påtalte 05.07.90 vilkårs
overtrædelsen, og krævede anlægget taget ud af brug inden
to dage. 10.07.90 var anlægget fjernet.
Einar Hansen forklarede, at anlægget indtil for kort tid
siden havde stået i Skuldelev, men at hans lejemål der var
ophørt. Han havde fået en ordre, der forudsatte affedtning,
og havde derfor sat anlægget op på Hovedgaden. Han var klar
over, at det var en overtrædelse af vilkårene. I 1985
havde han opgivet at opstille afkastet, og har i den
mellemliggende periode foretaget den nødvendige affedtning
i Skuldelev. Anlægget vil ikke blive sat op på Hovedgaden
igen.
Bedømmelse:
Der er tale om tilsidesættelse af et vilkår, der er fastsat
ud fra sundhedshensyn til naboerne.
Miljøbeskyttelseslovens regler:
Iht. §83 straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår
knyttet til en godkendelse iht. §35-38.
Indstilling:

fy

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

- at udvalget oversender sagen til politimæssig
efterforskning.
Beslutning:

Side
20
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Pkt.nr: 187
Journalnr-- - : 09.17

B.lbnr. 1316

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 855

Fdm. init.

BREV TIL LANDBRUG MED DYREHOLD

Økonom i :
Sagsfremstilling:
Ved MU 26.02.90 pkt. 61 blev det besluttet at indrykke en
annonce om, at alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold
skal overholde reglerne for indretning af møddinger mv. fra
01.01.90.
Siden har miljøafdelingen fundet, at det var mere
hensigtsmæssigt at skrive direkte ud til de landbrug, der i
1986 havde erhvervsmæssigt dyrehold, idet teksten kunne
gøres mere uddybende, og langt hovedparten af landmændene
ville modtage teksten.
Der er derfor udsendt vedlagte brev af 18.07. med uddrag af
bekendtgørelsen som bilag.
Det er hensigten at starte en runde med landbrugstilsyn
snarest. Da der ikke er behandlet mange ansøgninger om
ændringer i gødningsopbevaringsanlæg siden 1987, må det
forventes, at forholdene på en lang række ejendomme ikke
er forbedret siden 1986 - og dermed ved udløb af
tidsfristen er blevet ulovlige.
Bilag: brev af 18.07.90 til landbrug med erhvervsmæssigt
dyrehold.
Indstilling:
- at brevet tages til efterretning,
- at kommunens reaktion overfor manglende overholdelse
af bekendtgørelsens frist drøftes generelt, inden der
ved tilsyn konstateres en række konkrete forhold.
Beslutning:

Ppf

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790
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Pkt.nr: 188
Journalnr.... : 04.00

B.lbnr. 1317

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 856

Fdm. init.

NATURPLEJE V.PROJEKT FEMHØJ, FORSLAG TIL TRAMPESTI

Økonomi:
Sagsfremstilling:
En arbejdsgruppe har besigtiget et forslag til ruteføring
for en trampesti fra Færgelunden over Over Dråby til
Lillevangsvej, derfra til Jægerspris og over Fasangården
tilbage til Færgelunden.
Stien tænkes udført med en passende markant, men diskret
markering. Den skal kun være farbar for gående.
Der er udarbejdet liste over berørte lodsejere, uden hvis
accept stien ikke kan gennemføres.
Miljøafdelingen foreslår derfor, at lodsejerne og
interessegruppen indkaldes til et møde om stien sammen med
miljøudvalget.
Bilag:

kort med forslag til ruteføring.

Indstilling:
- at der vælges mødedato, samt tilkendegives, hvem fra
udvalget, der vil deltage i mødet.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
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Pkt.nr: 189
Journalnr.... : 09.12

B.lbnr. 1318

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 857

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELKONTROL.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kulhuse Camping kiosk, 09.12.02.
Levnedsmiddelikontrollen har 18.07.90 godkendt kiosken
efter ejerskifte. Der må forhandles færdigpakkede
levnedsmidler med undtagelse af fersk kølet kød mm.
Endvidere må der sælges uemballeret morgenbrød, hvis det er
forudbestilt.
Frugtpakkeri på Svanholm Gods, 09.12.03
Et lokale til sortering af detailpakning af frugt er
godkendt på visse betingelser. Der skal pakkes både
økologisk frugt af egen og fremmed avl (bl.a.
citrusfrugter), samt ikke-økologisk frugt fra andre avlere.
Snitpak, Kastanjeve.j 2, 09.12.04
Levnedsmiddelkontrollen indstillede 23.07 til
veterinærdirektoratet, at Snitpak meddeles endelig
autorisation til forarbejdening af levnedsmidler.
Indstilling:
Til efterretning.
Beslutning:

fr/
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MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 190
Journalnr.... : 09.07.01
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1319

Sagsid/lbnr. 858

Fdm. init.

VANDLØBENES FORURENINGSTILSTAND 1987/88

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt har fremsendt vedlagte pjece over
forureningstilstanden i amtets vandløb. I Jægerspris
kommune er vandløbene enten gule (forureningsgrad II) eller
gulgrønne (forureningsgrad II-III). Den nuværende
målsætning er II for alle vandløb pånær Mademosegrøften,
der er målsat til III.
Denne tendens gælder desværre for hele amtet, idet under 10
% af vandløbene opfylder målsætningen.
Pjecen er fremlagt på rådhuset og biblioteker.
Bilag:

Pjecen Vandløbenes forureningstilstand 1987/88.

Indstilling:
Til efterretning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
1

Tillægsdagsorden for møde i

M I L J Ø U D V A L G E T

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 859

til

850

incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 859 FORDELING AF UDGIFTER FRA OPRENSNING AF MANDSMOSEN
Pkt.nr. 860 JÆGERSPRIS V.V. ANS. OM ETABLERING AF BORING

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
2

i9/
Pkt.nr: -8-59Journalnr

09.07.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1359

Sagsid/lbnr. 896

Fdm. init

FORDELING AF UDGIFTER FRA OPRENSNING AF MANDSMOSEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Bilag_________________________________________ _ _ _ _ ________
26.07.90 er der holdt møde mellem Svend Gregersen, Ordrupdal, hans
konsulent, udvalgsformand + miljøafdeling om fordelingen af udgif
terne i forbindelse med tømningen i december 1989 af Mandsmosen. Sa
gen er sidst behandlet i miljøudvalget 26.02.90 pkt.58.
Svend Gregersen fremførte, at han og hans konsulent forlod mødet
30.11.89 før tømningen blev sat igang med den opfattelse, at der
ville blive tale om fordeling af udgifterne mellem ham og kommunen,
(forskellig fra 100:1), og at han kunne have udført arbejdet selv
væsentligt billigere.
Gregersen foreslår derfor, at betaling for arbejde i almindelig ar
bejdstid trækkes ud af kommunens regning.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det er en forudsætning for at kunne inddrive udlæg for selvhjælps
handling, at den ansvarlige har haft mulighed for selv at vælge
fremgangsmåden. I dette tilfælde er arbejdet aftalt på et møde mel
lem tilsynsmyndigheden og den (efter kommunens opfattelse) ansvar
lige. Svend Gregersen har således haft medindflydelse på valg af
fremgangsmåde. At han kan tænkes at have valgt at udføre arbejdet
selv, hvis kommunens repræsentanter klart havde tilkendegivet at
forureneren skulle betale, lyder sandsynligt.
30.11.koncentreredes diskussionen om problemløsning, mens betalings
spørgsmålet nok blev drøftet, men udsat til senere afgørelse. Miljø
afdelingen gjorde klart, at et påbud iht. §30 i husdyrgødningsbe
kendtgørelsen kunne gives, og at arbejdet kunne udføres som selv
hjælpshandling. Det blev dog aftalt, at der skulle laves en opgørel
se over udgifterne mhp. en senere fordeling.
Til orientering vedlægges sag nr. 20 og 21 fra Miljøstraffesager
III, (Miljøstyrelsen 1989).
Bilag:

Uddrag af Orientering fra Miljøstyrelsen 2, 1989.

Indstilling:

Til drøftelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90
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Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 860
Journalnr

13.02.01

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1360

Sagsid/lbnr. 897

Fdm. init

JÆGERSPRIS V.V. ANS. OM ETABLERING AF BORING

Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 26. juli anmoder Dines Jørgensen & Co A/S
på vegne af Jægerspris vandværk om tilladelse til etablering af ind
vindingsboring på matr. nr. 1AA af Jægerspris Hovedgård.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at sagen oversendes til Frederiksborg Amt
med anbefaling.
Beslutning:

S^Sr/

_J S ^ / ^ 7 c > ¿2 O

/¿¿/

o ^ a ^ j L ^ ^ S t . ¿¿dz

¿^ ¿ l^ b / j

_^c

4¿t

^<3¿¿vw

2V.

yé& i~ *¿*r< yf

A ïs (fø l,,

/A ^ < ^

^ 5"¿3
7^

-e^_
c£e^

.
-í

^¿ÍcíS’

.- »
¡f-e> -

c£e7%e

?ó .
s¿* -& 7

¿A**0

y y

¿ y jb tr & f £ * -y ¿ -* ¿ ¿ ¿ £ ^ .7 }

y^¿*~y-z*

A¿¿s

<X-o-^¿-L c-^-f1

.

¿AX^i

s*

T^/*

¿gA ^

A~4^¿U2t ¿^¡^
yé-¿-¿>/’/
^
——

^C— ¿>/ -

¿.y y #
7?f

7^

<Atf
/2<y

C—ct^ sL a -'f

J^<U>yg ¿n-C¿

<3*jl

y . e^\

y U iZ Z -tí ¿ ^ y

^

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 30. juli 1990, kl. 14,00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

lp/e
MØDET HÆVET KL.: ___

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 171

til

190

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 171 BUDGET 1991
Pkt.nr. 172 ENERGIPROJEKT
Pkt.nr. 173 RENOVATIONSPROBLEMER I KULHUSE
Pkt.nr. 174 INDSAMLING AF KANYLER M.V.
Pkt.nr. 175 FORSØG MED KILDESORTERING, TØRSLEV HAGE
Pkt.nr. 176 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 177 STATS-OG HAVNEINGENIØREN
Pkt.nr. 178 BøDEFORLæG VEDR. RENSEANLæG KULHUSE CAMPING
Pkt.nr. 179 DISPENSATIONSANSØGNING VEDR. STIKLEDNING På GRUND
Pkt.nr. 180 ANSØGNING OM UDFØRELSE AF DRIKKEVANDSBORING
Pkt.nr. 181 VAND FORSYNINGSPLANLæGNING
Pkt.nr. 182 PRIORITERING AF ANLæGSARBEJDER VEDR.SPILDEVANDSANL
Pkt.nr. 183 SAMMENLæGN. AF OREBJERG VANDVæRK MED DALBY HUSE VV
Pkt.nr. 184 PåBUD OM UNDERSØGELSER OG OPRENSN.På LANDERSLEW66
Pkt.nr. 185 NYT TAPPEAPP.HOS LANDERSLEV RENGøRING-OG HåRPLEJEM
Pkt.nr. 186 VILKåRSOVERTRæDELSE På SKULDELEV METALSLIBERI
Pkt.nr. 187 BREV TIL LANDBRUG MED DYREHOLD
Pkt.nr. 188 NATURPLEJE V.PROJEKT FEMHøJ, FORSLAG TIL TRAMPESTI
Pkt.nr. 189 LEVNEDSMIDDELKONTROL.
Pkt.nr. 190 VANDLØBENES FORURENINGSTILSTAND 1987/88

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
3

Pkt.nr: 171
Journalnr.... : 00.01

B.lbnr. 1298

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 838

Fdm. init.

BUDGET 1991

Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget har på møde den 11. juni 1990 godkendt økono
misk forvaltnings oplæg til budgetforslag for 1991, dog med
ændringer m.h.t. regulering af lønninger,varekøb, anskaffelser
og tjenesteydelser. I skivelse af 12. juni 1990 fra økonomisk
forvaltning til samtlige fagudvalg, fremlagt på miljøudvalgs
mødet den 25. juni 1990, er opstillet retningslinier for fagud
valgenes behandling af budgetforslaget. Fagudvalgene skal senest
den 3. august 1990 tilbagesende budgetforslaget til økonomisk for
valtning. Tidsplanen for den videre behandling efter den 3. august
fremgår af nævnte skrivelse.
Forvaltningen har udarbejdet/samlet følgende materiale i relation til
budget 1991.
Bilag:
1. Skrivelse fra økonomisk forvaltning af 12. juni 1990
2. Budgetforslag fra økonomisk forvaltning vedr. miljøudvalget.
3. Rettelser til budgetforslag fra øk. forvaltning
4. Teknisk forvaltnings kommentarer
5. Investeringsoversigt, 1991-1994, miljøudvalget
6. Prioritering af anlægsopgaver, 1991
7. Kort beskrivelse af anlægsopgaver, 1991
8. Driftsudgifter pga anlægsopgaver, 1991
9. Forslag til takster, 1991
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning.
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 172
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1299

Sagsid/lbnr. 839

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT

Sagsfremstilling:
Miljøafd. har den 31. maj 1990 rettet skriftlig henvendelse til
Energistyrelsen. I brevet orienteres om at projektet er vedtaget
i miljøudvalg og i byråd og at man fra Jægerspris side håber på
at projektet kan give en afklaring på mulighederne for udnyttelse
af lokale energiressourcer. Brevet afsluttes med at vi håber på en
positiv behandling af ansøgningen.
Den 13. juni 1990 orienterer miljøudvalget til Plan & Projekt om al
"Videncenter for halm- og flisfyring" har tilbudt gratis assistance
i ca. 80 timer i forbindelse med projektets igangsætning. P&P's
kommentarer til dette tilbud udbedes. Endvidere orienteres om, at
forvaltningen har deltaget i møde med Energistyrelsen omkring opdate
ring af den kommunale energikortlægning, arbejdsindsats ca. 25 tim.
Udvalget udbeder sig oplysninger om projektet er godkendt i Energi
styrelsen.
Den 28. juni 1990 modtages brev fra P&P med vedlagt skrivelse fra
Energistyrelsen hvoraf fremgår, at projektet er godkendt. P&P har
været i kontakt med "Videncentret" men pga ferie er centrets rolle
endnu ikke afklaret. P&P foreslår et møde mhp at drøfte bl.a. ajour
føring af energidata.
Som oplæg til møde mellem miljøafd. og P&P modtages den 10. juli 1990
en kortfattet projektbeskrivelse med tilhørende tidsplan.
Referat fra mødet den 10. juli 1990 modtaget den 12.juli.
Miljøafdelingen fremsender oplysninger om flis- og slamressourcer
samt kopier af lokalplaner mv i henh. til aftale.
Ifølge aftale modtages den 19. juli 1990 et udkast til indlæg i den
lokale presse om energiprojektet. Endvidere er vedlagt spørgeskemaer
til storforbrugere mv. Af kopi af skrivelse til Energistyrelsen frer
går, at P&P ønsker at modtage støtten til projektet på angivne vilkåBilag: Brev fra Energistyrelsen af 26. juni 1990.
Kortfattet projektbeskivelse og tidsplan af 9. juli 1990.
Udkast til indlæg i lokalpressen.
Indstilling: Miljøafd. er helt sikker på, at udvalgsformanden, med et
sikkert pennestrøg, kan tilføre udkastet væsentlige kvaliteter. Til
inspiration er miljøafdelingens ændringsforslag lagt i sagen.
Udkastet, i tilrettet stand, anbefales publiceret i Frederikssund Avi
og i Frederiksborg Amts Avis.
Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 173
Journalnr.... : 07.01.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1300

Sagsid/lbnr. 840

Fdm. init.

RENOVATIONSPROBLEMER I KULHUSE

ty

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I den seneste tid er modtaget mange klager over manglende renovation
(såvel dag som nat) i Kulhuse-området, hvor
bestyrer
renovationen.
Miljøafdelingen har telefonisk brugt STORE bogstaver overfor
Hun forklarer problemerne med en usædvanligt uheldig ansættelse af
en medhjælper. Vedkommende er nu fyret og man har efter
oplysninger gjort meget for at råde bod på skaden.
Miljøafdelingen har generelt brugt meget tid på henvendelser vedr.
mangelfuld renovation i Kulhuseområdet, ikke kun i den sidste tid.
Indstilling;]
og miljøafdeling.

Beslutning:

indkaldes til et møde med udvalgsformand

O

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
7

Pkt.nr: 174
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1301

Sagsid/lbnr. 841

Fdm. init.

INDSAMLING AF KANYLER M.V.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Fra Teknisk udvalg er modtaget orientering om beslutning om
at opsætte kanylebokse på det off. toilet på hjørnet Hovedgaden/Parkvej .
Boksene er leveret og vil blive opsat i uge 30.
Indholdet vil kunne bortskaffes på samme måde som sygehus
affald mv fra bl.a lægehuset, dvs til forbrænding i Frede
rikssund.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790
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Pkt.nr: 175
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1302

Sagsid/lbnr. 842

Fdm. init.

FORSØG MED KILDESORTERING, TØRSLEV HAGE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra RENDAN A/S er modtaget rapport fra forsøg med det grøn
ne system på Tørslev Hage. Forsøget betragtes som en suc
ces. De fleste har deltaget aktivt og de fleste ønsker at
fortsætte. Rapporten anbefaler således at sommerboliger
inddrages i Det grønne Affaldssystem og rapporten anbefa
ler at følgende forhold indgår i overvejelserne:
-

2 sækkestativer ved samtlige boliger
14 dages afhentning
ekstra sække til rødt affald
information før hver sæson (evt. flersproglig)
stativer/spande til sortering i køkken
uddeling af køkkenposer
uddeling af hjemmekompostbeholdere til dele af
boligerne
- opstilling af containere til glas/aviser ved
tilkørselsvej
Indstilling: Når den færdige rapport foreligger vil miljø
afdelingen drøfte den med bl.a. vognmanden, især i relation
til mulighederne for en anvendelse af fast beholdere. Rap
porten kan ikke anbefale denne løsning pga tung kørsel på
vejene med komprimatorvogn og pga vanskelige adgangsfor
hold mellem standplads og vej. Rapport tilsendes Carl Bro
A/S mhp indarbejdelse i affaldsplan.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790
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Pkt.nr: 176
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1303

Sagsid/lbnr. 843

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Til hele udvalgets orientering er udarbejdet mødereferat
fra drøftelser vedr. Kyndby losseplads mellem AFAV, Skibby
kommune, miljøudvalgsformand og miljøafd. Referat ligger i
sagen.
Efterfølgende er sagen drøftet med AFAV
AFAV er positiv overfor oplægget fra K&L og er indstillet
på at medvirke til finansieringen af undersøgelserne.
Fra AFAV vil forvaltningen modtage en kopi af lovforslaget
til ny miljølov. Forslaget indholder iflg. Flemming Skov
ny retningslinier mht til det offentliges muligheder for at
drive lossepladser. Enighed mellem AFAV og miljøafd. om at
først nærlæse dette forslag inden juridisk ekspertice ind
kobles.
K&L har som aftalt fremsendt forslag til kontrakt. I for
slaget er indarbejdet besparelser på kr. 52.000.
Indstilling: Miljøafdelingen kan anbefale kontraktforslaget
og indstiller, som tidligere aftalt, at forslaget fremsen
des økonomiudvalget til godkendelse.
Efterfølgende anbefales at forhandlinger om fordelingen af
udgifterne optages med AFAV og Skibby. På denne måde vil
undersøgelserne kunne starte uden forsinkelser.
Beslutning:

?/f

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
10

Pkt.nr: 177
Journalnr.... : 83.07.02
Sagsbehandler :

B.lbnr. 1304

Sagsid/lbnr. 844

Fdm. init.

STATS-OG HAVNEINGENIØREN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Stads-og havneingeniøren fremsender forespørgsel til de
medlemmer af miljøudvalget der hidtil har modtaget tids
skiftet gratis. Ønsker man at fortsætte på normale be
tingelser? Pris: 230 kr + moms pr. år.
Indstilling: Udvalgets mening ønskes.

til

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
11

Pkt.nr: 178
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1305

Sagsid/lbnr. 845

Fdm. init.

BøDEFORLæG VEDR. RENSEANLæG KULHUSE CAMPING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra politimesteren i Frederikssund er modtaget anklageskrift
vedr. overskridelser af krav til udledning fra renseanlæg
ved Kulhuse Camping. Anklageskriftet indeholder tilllige
bødeforlæg. Anklageskriftet er stilet til Jægerspris kommune
/v Borgmester Poul Madsen.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
12

Pkt.nr: 179
Journalnr.... : 13.02.06
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1306

Sagsid/lbnr. 846

Fdm. init.

DISPENSATIONSANSØGNING VEDR. STIKLEDNING På GRUND

Økonomi:
Saasfremstillina:

Den 21. mai er modtaaet ansøcrnina fra

vedr. ejendommen matr. nr. 8 AX af Bakkegårde, beliggende
om tilladelse til at opretholde vandstik
udført som slangeforbindelse.
Som grund for ansøgningen anføres, at vandforsyningen har
fungeret på denne måde siden 1946, og at ejeren, som er 82
år ikke magter omlægning svarende til kommunens forskrifter.
Indstilling : Forskrifterne for udførelse af vandstikled
ninger skal sikre et tæt ledningssystem, og det er afgørende
for at undgå vandspild, at også ledningsanlæg fra hoved
stophane frem til bygning og installation er udførligt
forsvarligt. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekom
mes, men at rimelig frist gives.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
13

Pkt.nr: 180
Journalnr.... : 13.02.01
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1307

Sagsid/lbnr. 847

Fdm. init.

ANSØGNING OM UDFØRELSE AF DRIKKEVANDSBORING

Økonomi:
Sagsfremstilling; Ved indgående skrivelse af 28. juni 1990
ansøger
på vegne af Gårdejer
om tilladelse til udførelse af drikkevands
boring på ejendommen matr. nr. 1U af Svanholm Hvdg. be
liggende Svanholm alle 9.
Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indvindinger
mindre end 3000 m2/år til vandforsyningsformål. Der er ikke
umiddelbare planer om at offentlig vandforsyning i området,
og forvaltningen har meddelt foreløbig tilladelse, da ejen
dommens brønd er tør, og vand må hentes hos nabo.
Indstilling: Det indstilles, at endelig tilladelse gives,
når nødvendig dokumentation for vandkvalitet m.v. fore
ligger.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
14

Pkt.nr: 181
Journalnr.... : 13.02.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1308

Sagsid/lbnr. 848

Fdm. init.

VANDFORSYNINGSPLANLæGNING

Økonomi:
Sagsfremstilling: Jægerspris kommune fik i februar 1990
påbud fra Frederiksborg amt om at færdiggøre vandforsynings
plan. Således foranlediget har kommunen anmodet Kemp &
Lauritzen A/S om at udarbejde et oplæg til planens færdig
gørelse. Dette oplæg foreligger og bør indarbejdes i
driftsbudget for 1991.
Indstilling: Det indstilles, at de nødvendige midler
afsættes på driftsbudget for 1991. Da en stor del af
arbejdet omfatter statusmæssige oplysninger vedrørende de
kommunale vandværker, indstilles, at en del af af arbejdet
henføres til værkernes drift.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
15

Pkt.nr: 182
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1309

Sagsid/lbnr. 849

Fdm. init.

PRIORITERING AF ANLæGSARBEJDER VEDR.SPILDEVANDSANL

Økonomi:
Sagsfremstilling: Frederiksborg amt har ved indsgående
skrivelse af 5. juli 1990 anbefalet kommunerne at følge
vejledning fra miljøministeriet af 22. december 1989 om
prioritering af anlægsarbejder for den del af de kommunale
spildevandsanlæg, som ikke omfattes af vandmiljøplanen.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:

/ s,*

^

S

f

/1

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
16

Dato
300790

Pkt.nr: 183
Journalnr.... : 13.02.03
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1310

Sagsid/lbnr. 850

Fdm. init.

SAMMENLæGN. AF OREBJERG VANDVæRK MED DALBY HUSE VV

Økonomi:
Sagsfremstilling: Ved telefonisk henvendelse, henvendelse i
forvaltningen og ved indgående skrivelse 28. juni 1990 fra
, er der fra grundejere tilknyttet Orebjerg
vandværk givet udtryk for utilfredshed/utryghed ved
skrivelse af 22. juni 1990 fra advokat Jens Viuff, der
repræsenterer Orebjerg Gods,
. I denne
skrivelse opsiges aftale om levering af vand og bortledning
af spildevand, og de økonomiske aspekter ved tilslutning
til Dalby Huse Strands Vandværk opgøres. Der blev i brevet
givet en tidsfrist for accept, som reelt kun var et par
dage.
Spørgsmålet om sammenlægning er tidligere behandlet af MU
den 23. april 1990. Beslutningen var, at kommunen intet har
at indvende mod sammenlægning, forudsat de økonomiske
forhold aftales imellem parterne.
Aftalen om levering af vand kan, f. s. v. angår
sommerhusene, opsiges med 6 md. varsel, og netop disse
forbrugere føler sig presset til at acceptere aftale, som
de ikke kender den fulde konsekvens af.
For at sikre alle grundejere et rimeligt beslutningsgrund
lag og en rimelig svarfrist, blev det aftalt med Orebjers
advokat, at svarfristen blev forlænget, og at Jægerspris
kommune indkalder til orienterende møde. Afholdelse af møde
er tillige begrundet af spørgsmål om de samme ejendommes
tilslutning til kloak syd.
Møde afholdes den 28. juli kl 10.00 på Rådhuset, 16
personer har tilmeldt sig den 23. juli.
Indstilling: Til orientering
Beslutninq:
/

<2é

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
17

Dato
300790

Pkt.nr: 184
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 1313

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 852

Fdm. init.

PåBUD OM UNDERSØGELSER OG OPRENSN.På LANDERSLEVV66

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagen er sidst politisk behandlet 20.03.90 pkt. 154 i
byrådet.
Efter at have modtaget Miljøstyrelsens udtalelse om
placering af tilsynsforpligtelsen med forureningen på
Landerslevvej 66 har miljøafdelingen 12.07.90 sendt et
forvarsel til ejeren om yderligere undersøgelser samt
tilkendegivelse af, at der senere kan kræves oprensning
iht. §11 i miljøbeskyttelsesloven. Af hensyn til
mulighederne for at igangsætte indgreb af hensyn til
vandkvaliteten på Femhøj Vandværk foreslås det, at en
eventuel anke ikke skal have opsættende virkning.
Beslutningen ligger helt klart indenfor miljøudvalgets
arbejdsområde,men der er i kommunen praksis for at
forelægge sager af denne karakter for byrådet. Hvis
beslutningen skulle tages i byrådet, ville det betyde en
forsinkelse af tre ugers varighed. Det foreslås derfor, at
udvalget træffer beslutning om udstedelse af påbud, og
derefter sender sagen til orientering for byrådet.
Bilag:

Udkast af 20.07.90 til §52-påbud.

Indstilling:
- at der sendes påbud som formuleret i vedlagte udkast,
- at sagen oversendes til byrådet til orientering.
Beslutning:

/ V

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
18

Dato
300790

Pkt.nr: 185
Journalnr.... : 09.02.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1314

Sagsid/lbnr. 853

Fdm. init.

NYT TAPPEAPP.HOS LANDERSLEV RENGØRING-OG HåRPLEJEM

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøudvalget har kapitel 5-godkendt firmaet 02.05.90 på en
til laegsdagsorden til 23.04.90.
Ved miljøtilsyn 10.07.90 var der stillet et lille
tappeapparat til pastaagtige væsker, og der blev aftappet
silikoneolie på tuber. Silikoneolien er optaget på
varelisten til kapitel 5-godkendelsen, men tappeapparatet
er ikke. Virksomheden er således gået uden for rammerne af
kap.5-godkendelsen, og dermed påtaget sig bedømmelsen af,
om dette har medført risiko for væsentlig forøget
forurening. Denne bedømmelse ligger hos tilsynsmyndigheden.
Siden har
ansøgt om
tilladelse til at opstille tappemaskinen, der rummer ca 15
1. På gulvet under opstilles en opsamlingsbeholder på 20 1.
Ydermere foregik der afprøvning af recepter på et
laboratoriebord med henblik mindre justeringer af fx
fortykkelsesmidler. I godkendelsen er forudsat, at
råvarerne sammenblandes og fortyndes efter faste recepter.
Indstilling:
- at det indskærpes overfor virksomheden, at
produktionen skal holdes indenfor rammerne af kapitel
5-godkendelsen,
- at der godkendes opstilling af tappemaskinen som
ansøgt,
- at det indskærpes, at godkendelsen alene dækker
aftapning efter færdige recepter.
Beslutning:
y'

sviget

/
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
19

Pkt.nr: 186
Journalnr.... : 09.02.01
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1315

Sagsid/lbnr. 854

Fdm. init.

VILKåRSOVERTRæDELSE På SKULDELEV METALSLIBERI

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Skuldelev Metalsliberi, v/_
er i 1985 godkendt iht. kapitel 5. Miljøstyrelsen
indføjede ved behandling af en klagesag det vilkår, at
luften fra affedtningsanlægget skal ledes gennem en 12,5
m høj skorsten. Der affedtes med trichlorethylen.
Et andet vilkår lyder: affald fra renseprocessen, samt
slibestøv, skal behandles som kemikalieaffald.
Slibestøv
Slibestøv afleveres i en container til industriaffald iht.
aftale med Renovadan.
mener, at vilkåret om
aflevering som kemikalieaffald må bero på en misforståelse.
Miljøafdelingen har endnu ikke fået en sagkyndig vurdering
fx fra Kommunekemi.
Afkast
Ved tilsyn 28.06.90 var affedtningsanlægget sat op, og
afkastet ledt gennem væggen til det fri. Forbruget af
trichlorethylen var på årsbasis det samme som ved
godkendelsen. Tilsynet påtalte 05.07.90 vilkårs
overtrædelsen, og krævede anlægget taget ud af brug inden
to dage. 10.07.90 var anlægget fjernet.
forklarede, at anlægget indtil for kort tid
siden havde stået i Skuldelev, men at hans lejemål der var
ophørt. Han havde fået en ordre, der forudsatte affedtning,
og havde derfor sat anlægget op på Hovedgaden. Han var klar
over, at det var en overtrædelse af vilkårene. I 1985
havde han opgivet at opstille afkastet, og har i den
mellemliggende periode foretaget den nødvendige affedtning
i Skuldelev. Anlægget vil ikke blive sat op på Hovedgaden
igen.
Bedømmelse:
Der er tale om tilsidesættelse af et vilkår, der er fastsat
ud fra sundhedshensyn til naboerne.
Miljøbeskyttelseslovens regler:
Iht. §83 straffes med bøde den, der tilsidesætter vilkår
knyttet til en godkendelse iht. §35-38.
Indstilling:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

- at udvalget oversender sagen til politimæssig
efterforskning.
Beslutning:

Side
20

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
21

Pkt.nr: 187
Journalnr

: 09.17

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1316
Sagsid/lbnr. 855

Fdm. init.

BREV TIL LANDBRUG MED DYREHOLD

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved MU 26.02.90 pkt. 61 blev det besluttet at indrykke en
annonce om, at alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold
skal overholde reglerne for indretning af møddinger mv. fra
01.01.90.
Siden har miljøafdelingen fundet, at det var mere
hensigtsmæssigt at skrive direkte ud til de landbrug, der i
1986 havde erhvervsmæssigt dyrehold, idet teksten kunne
gøres mere uddybende, og langt hovedparten af landmændene
ville modtage teksten.
Der er derfor udsendt vedlagte brev af 18.07. med uddrag af
bekendtgørelsen som bilag.
Det er hensigten at starte en runde med landbrugstilsyn
snarest. Da der ikke er behandlet mange ansøgninger om
ændringer i gødningsopbevaringsanlæg siden 1987, må det
forventes, at forholdene på en lang række ejendomme ikke
er forbedret siden 1986 - og dermed ved udløb af
tidsfristen er blevet ulovlige.
Bilag: brev af 18.07.90 til landbrug med erhvervsmæssigt
dyrehold.
Indstilling:
- at brevet tages til efterretning,
- at kommunens reaktion overfor manglende overholdelse
af bekendtgørelsens frist drøftes generelt, inden der
ved tilsyn konstateres en række konkrete forhold.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
22

Pkt.nr: 188
Journalnr.... : 04.00

B.lbnr. 1317

Sagsbehandler :

Sagsid/lbnr. 856

mm

Fdm. init.

NATURPLEJE V.PROJEKT FEMHØJ, FORSLAG TIL TRAMPESTI

Økonomi:
Sagsfremstilling:
En arbejdsgruppe har besigtiget et forslag til ruteføring
for en trampesti fra Færgelunden over Over Dråby til
Lillevangsvej, derfra til Jægerspris og over Fasangården
tilbage til Færgelunden.
Stien tænkes udført med en passende markant, men diskret
markering. Den skal kun være farbar for gående.
Der er udarbejdet liste over berørte lodsejere, uden hvis
accept stien ikke kan gennemføres.
Miljøafdelingen foreslår derfor, at lodsejerne og
interessegruppen indkaldes til et møde om stien sammen med
miljøudvalget.
Bilag:

kort med forslag til ruteføring.

Indstilling:
- at der vælges mødedato, samt tilkendegives, hvem fra
udvalget, der vil deltage i mødet.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
23

Pkt.nr: 189
Journalnr.... : 09.12

B.lbnr. 1318

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 857

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELKONTROL.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Kulhuse Camping kiosk, 09.12.02.
Levnedsmiddelikontrollen har 18.07.90 godkendt kiosken
efter ejerskifte. Der må forhandles færdigpakkede
levnedsmidler med undtagelse af fersk kølet kød mm.
Endvidere må der sælges uemballeret morgenbrød, hvis det er
forudbestilt.
Frugtpakkeri på Svanholm Gods, 09.12.03
Et lokale til sortering af detailpakning af frugt er
godkendt på visse betingelser. Der skal pakkes både
økologisk frugt af egen og fremmed avl (bl.a.
citrusfrugter), samt ikke-økologisk frugt fra andre avlere.
Snitpak, Kastanjevej 2, 09.12.04
Levnedsmiddelkontrollen indstillede 23.07 til
veterinærdirektoratet, at Snitpak meddeles endelig
autorisation til forarbejdening af levnedsmidler.
Indstilling:
Til efterretning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
300790

Side
24

Pkt.nr: 190
Journalnr.... : 09.07.01
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1319

Sagsid/lbnr. 858

Fdm. init.

VANDLØBENES FORURENINGSTILSTAND 1987/88

Økonomi^
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt har fremsendt vedlagte pjece over
forureningstilstanden i amtets vandløb. I Jægerspris
kommune er vandløbene enten gule (forureningsgrad II) eller
gulgrønne (forureningsgrad II-III). Den nuværende
målsætning er II for alle vandløb pånær Mademosegrøften,
der er målsat til III.
Denne tendens gælder desværre for hele amtet, idet under 10
% af vandløbene opfylder målsætningen.
Pjecen er fremlagt på rådhuset og biblioteker.
Bilag:

Pjecen Vandløbenes forureningstilstand 1987/88.

Indstilling:
Til efterretning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
1

Tillægsdagsorden for møde i

M I L J Ø U D V A L G E T

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 859

til

860

incl.

JAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 859 FORDELING AF UDGIFTER FRA OPRENSNING AF MANDSMOSEN
Pkt.nr. 860 JÆGERSPRIS V.V. ANS. OM ETABLERING AF BORING

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
2

i 9/
Pkt.nr: 859
Journalnr.... : 09.07.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1359

Sagsid/lbnr. 896

Fdm. init.

FORDELING AF UDGIFTER FRA OPRENSNING AF MANDSMOSEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Bilag

__ ______________________

26.07.90 er der holdt møde mellem
, Ordrupdal, hans
konsulent, udvalgsformand + miljøafdeling om fordelingen af udgif
terne i forbindelse med tømningen i december 1989 af Mandsmosen. Sa
gen er sidst behandlet i miljøudvalget 26.02.90 pkt.58.
fremførte, at han og hans konsulent forlod mødet
30.11.89 før tømningen blev sat igang med den opfattelse, at der
ville blive tale om fordeling af udgifterne mellem ham og kommunen,
(forskellig fra 100:1), og at han kunne have udført arbejdet selv
væsentligt billigere.
foreslår derfor, at betaling for arbejde i almindelig ar
bejdstid trækkes ud af kommunens regning.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det er en forudsætning for at kunne inddrive udlæg for selvhjælps
handling, at den ansvarlige har haft mulighed for selv at vælge
fremgangsmåden. I dette tilfælde er arbejdet aftalt på et møde mel
lem tilsynsmyndigheden og den (efter kommunens opfattelse) ansvar
lige.
har således haft medindflydelse på valg af
fremgangsmåde. At han kan tænkes at have valgt at udføre arbejdet
selv, hvis kommunens repræsentanter klart havde tilkendegivet at
forureneren skulle betale, lyder sandsynligt.
30.11.koncentreredes diskussionen om problemløsning, mens betalings
spørgsmålet nok blev drøftet, men udsat til senere afgørelse. Miljø
afdelingen gjorde klart, at et påbud iht. §30 i husdyrgødningsbe
kendtgørelsen kunne gives, og at arbejdet kunne udføres som selv
hjælpshandling. Det blev dog aftalt, at der skulle laves en opgørel
se over udgifterne mhp. en senere fordeling.
Til orientering vedlægges sag nr. 20 og 21 fra Miljøstraffesager
III, (Miljøstyrelsen 1989),
Bilag:

Uddrag af Orientering fra Miljøstyrelsen 2, 1989.

Indstilling:

Til drøftelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
3

Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
30.07.90

Side
4

Pkt.nr: 860"
Journalnr.... : 13.02.01
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1360

Sagsid/lbnr. 897

Fdm. init.

JÆGERSPRIS V.V. ANS. OM ETABLERING AF BORING

Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 26. juli anmoder Dines Jørgensen & Co A/S
på vegne af Jægerspris vandværk om tilladelse til etablering af ind
vindingsboring på matr. nr. 1AA af Jægerspris Hovedgård.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at sagen oversendes til Frederiksborg Amt
med anbefaling.
Beslutning:
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