MILJØ

- OG

TEKNIKUDVALG.

Dagsorden til møde i Miljø- og tek
nikudvalget den 21. maj 1992, klok
ken 815 i mødelokale I på rådhuset.

Medlemmer: Jens Brogaard Jensen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
Bent Olsen
F. Theill Hansen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:
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2.4.
matr. nr. 1-gt Skibby by, Skibby,
- udhus - j.nr. 44-1992.

2.5.
matr. nr. 1-bk Vellerup by, Vellerup,
- carport med udhus j.nr. 45-1992.
2.6.

matr. nr. 5-i Skibby by, Skibby,
- tilbygning til parcelhus
- j.nr. 46-1992.
2.7.
matr. nr. 35-dk østby by, Selsø,
- inddragelse af over
dækket terrasse til beboelse - j.nr.
47-1992.
2 .8

.

matr. nr. 3-ff Skibby by, Skibby,
- overdækket terrasse j.nr. 48-1992.
2.9.
matr. nr. 3-fs Skibby by, Skibby,
- overdækket terras
se - j.nr. 49-1992.
2 .10.

matr. nr. 18-c Sønderby by, Selsø,
- udestue - j.nr.
50-1992.
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3.
Efterretningssager.
3.1.
Foreningen for indsamling af genop
ladelige batterier fremsender den 3.
april 1992 information vedrørende
indsamlingen af genopladelige NiCdbatterier.
J.nr. TF 07.01.05A50
3.2.
Frederiksborg amt, Landskansafdelin
gen fremsender den 28. april 1992
kopi af skrivelse til ejeren af matr.
nr. 5 b og 10 e Vellerup by, Vellerup, hvori der meddeles tilladelse
til oprensning af "Kirkemosen", be
liggende på ejendommen.
J.nr. TF 06.02.11
3.3.
Frederiksborg amt, Miljøafdelingen
fremsender den 28. april 1992 kopi af
skrivelse til TN Klimateknik, hvori
meddeles tilladelse til etablering af
jordvarmeanlæg på matr. nr. 44 a
Skibby by, Skibby, beliggende Saltsø
vej 39.
'
J.nr. TF 13.03.15G01
3.4.
Boligministeriet, Departementet frem
sender den 28. april 1992 rapporten
"Huslejen i 1991".
j.nr. TF 03.01.03P01
3.5.
Campingrådet, Sekretariatet fremsen
der den 6. maj 1992 publikationerne
"Klassifikationskrav" og "Campingbi
ler på campingpladsen".
Disse publikationer omhandler nye
krav om etablering af faciliteter for
campingbiler til tømning af toilet
tanke og spildevand samt til fyldning
af vandtanke.
J.nr. TF 04.14

S / j 'Ld J L
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3.6.
Levnedsmiddelkontrollen I/S, Frede
rikssund fremsender den 7. maj 1992
kopi af skrivelse til Veterinærdirek
toratet omhandlende klage over gebyr
på 6.000 kr. for levnedsmiddelkontrol
fra Sønderby kro
J.nr. TF 09.12.00
3.7.
HT, Informationsafdelingen fremsender
den 11. maj 1992 pressemeddelelse
vedrørende HTs 91 regnskab.
J.nr. TF 13.05.00
3.8.
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
fremsender orientering nr. 3, 1992:
Tal om landbrug og miljø.
J.nr. TF 09.00
3.9.
Teknisk forvaltning har den 5. maj
1992 meddele KTAS, T2AG tilladelse
til nedlægning af kabel i Sølvkærvej - Havrevænget, Skuldelev på
diverse vilkår.
J.nr. 05.12.00G01
3.10.
Teknisk forvaltning har som svar på
skrivelse af 5. maj 1992 fra Kystin
spektoratet vedr. etablering af lys
lederkabel over Roskilde Fjord fra
Skuldelev Strand til Hammer Bakke
meddelt i skrivelse af 12. maj 1992,
at Skibby kommune ikke har bemærk
ninger til den påtænkte linieføring.
J.nr. TF 13.12.00G01

Dag og år

21. maj 1992

Formandens
initialer

Blad nr.

126

M I L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG.

Blad nr.

3.11.
Kvndbv losseplads
Jægerspris kommune har med skrivelse
af 30. april 1992 fremsendt rapport
over supplerende hydrogeologiske
oop? Ajteføiivé?
undersøgelser omkring den planlagte
losseplads.
/r/ti/er^M ///mo/f /Mod.
Af rapporten fremgår, at der er et
sammenhængende lerlag under det
aktuelle område af en tykkelse på
5 - 2 0 meter.
I den nuværende vandindvindingssitu
ation vil et eventuelt perkolatudslip
alene medføre forurening af det øvre
vandmagasin og vil blive opsamlet i
dræn og vandløb og via disse afledt
til Jægerspris bugt.
En større fremtidig vandindvinding i
området kan medføre, at risikoen for
gennemsivning til det nedre magasin
bliver stærkt forøget.
Den grundvandsressource, som eventu
elt må afskrives, kan være i størrel
sen 0,5 mio m3 pr. år.
J.nr. TF 07.03

3.12.
Sala af del af Skuldelev Grusgrav
J.nr. TF 05.08.04G01
Den del af Skuldelev Grusgrav, som
ikke ejes af Skibby kommune er udbudt
til salg igennem M/K Ejendomsfirmaet.
Prisen er oplyst til 100.000,- kr.,
men vil sandsynligvis kunne nedfor
handles.

/?m
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3.13.
Regionplantillæg 7. Recipientkvalitetplan for Isefiord og opland.
J.nr. 01.01.03P17
Frederiksborg Amtsråd har den 12.
december endeligt godkendt
Recipientkvalitetsplanen for
Isefjorden.
Planen er efterfølgende blevet
godkendt af Miljøministeriet i
skrivelse af 25. februar 1992.

3.14.

i/

Formandens
initialer

Brugerbetaling for Kort- og
Matrikelstyrelsens produkter
J.nr. TF 01.06029
Fra 1. juli 1992 tager KMS sig betalt
for brugsretten til deres produkter
(landkort, flyvefotografier mv.) som
kommunen enten allerede har eller
fremover rekvirerer.
Man kan enten betale fra sag til til,
f.eks hver gang der i administratio
nen tages et fotokopi af landkort,
eller man kan betale for et årligt
abonnement.
For Skibby kommune er abonnementsbe
løbet 3600,- kr for resten af 1992 og
7300,- kr for 1993.
Prisen på abonnement giver kommunen
en betragtelig besparelse i forhold
til betaling fra sag til sag.
Det påregnes, at kommunen tilslutter
sig abonnementsordningen i 1992 og
1993, hvorefter kommunens eget kort
værk er så a'jourført, at det kan an
vendes i stedet.
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4.
, vandforsyning.

J.nr. TF 13.02.00
Afgøres af udvalget
Ejeren af Oldvejen
har i skrivelse
af 20. april 1992 søgt om tilladelse
til at blive forsynet med vand fra
boringen på Oldvejen
idet vandet
fra brønden på Oldvejen
er kraftigt
forurenet.
Oldvejen

Blad nr.
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Oldveien
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forsyner også Oldvejen

Oldvejen
og
har tilladelse til
en samlet indvinding på 700 m3 pr år.
Oldvejen
anmoder om 1500 m3 pr. år.
Indstillingsbilag vedlægges.
Forvaltningens indstilling.
Sagen sendes til udtalelse i amtet.
Såfremt amtet ikke har indvendinger
mod, at der tilkobles endnu en hus
stand på boringen på Oldvejen 12,
meddeles tilladelse til yderligere
indvinding af 450 m3 til Oldvejen 9 .
Samlet indvinding 1150 m3 fra borin
gen på Oldvejen 12.
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21. maj

Ve11erup vandværk, godkendelse af
takstblad
J.nr. TF 13.02.00055
Afgøres af udvalget
Andelsselskabet Vellerup vandværk
fremsender regnskab for 1991 til
orientering samt anmoder om god
kendelse af takstblad for 1992.
Der er tale om mindre justeringer af
taksterne i forhold til 1991.
Indskudet forhøjes ca. 1.000 kr. og
de løbende vandafgifter sænkes et par
procent svarende til momsændringen.
Restancegebyr og lukkegebyr er uæn
dret:
Indskud til vandværket kr. 12.062,Landbrug pr. år
"
1.688,Eenfamiliehus pr. år
"
844,Sommer- og fritidshus/år"
844,Institutioner og særligt
vandforbrugende erhverv
pr. år
"
1.688,Restancegebyr pr. gang
”
60,Lukkegebyr
"
500,Alle anførte priser er excl. moms.
Forvaltningens indstilling
Takstbladet godkendes som ansøgt.
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6.
.qkibbv renseanlæg SLAM.
J.nr. TF 06.15.00
Afgøres af udvalget
Levnedsmiddelkontrol1en fremsender
analyserapport af 23. marts 1992 for
slam fra Skibby renseanlæg.
Analysen viser forhøjet indhold af
kviksølv, idet der er målt 5,9 mg/kg
tørstof.
Kviksølvindholdet i forhold til fos
for udgør 366 mg/kg P (maks till 320
mg/kg P . )
Slam med nævnte kviksølvindhold må
ikke spredes på landbrugsjord.
Forvaltningen har herefter udtaget en
ny prøve til analyse for kviksølv, og
da Hedeselskabet kunne foretage ana
lysen hurtigst, valgtes dette labora
torium. Samtidig oplyste deres kemi
ker, at det var vigtigt at opsamle en
homogen prøve, hvorefter de angivne
forskrifter blev fulgt.
Forvaltningen modtog analyseresulatet
den 28. april 1992. Kviksølvindholdet
var på 4,5 mg/kg tørstof, 250 mg/kg
total fosfor. Denne prøve opfylder
nuværende krav til jordbrugsformål,
men skærpede krav træder i kraft
1995.
På baggrund af de erfaringer Køben
havn og Århus kommuner har, mener
forvaltningen at størstedelen af
kviksølvet stammer fra tandlægerne.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
De 2 private tandlægeklinikker og den
kommunale tandpleje underrettes om
sagen ( forvarsel om påbud ) samtidig
meddeles, at der foretages tilsyn på
de private klinikker.
Herefter meddeles påbud om etablering
af amalgamudskillere på diverse vil
kår, bl. a. at der højst udledes 5 g
kviksølv pr. stol pr. år.
Vilkårene skal være opfyldt senest
31. december 1992.
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7.
Beskæftigelse af langtidsledige i
marktienesten
J.nr. TF 81.03
Afgøres af udvalget

i/cfafat/ m

ørmifaJv j /

Hovedsamarbejdsudvalget for det
tekniske område behandlede sagen på
ar/jutn/ /
¿/¿o /?4af¿¿P
møde den 29. april 1992, og man
vedtog følgende:
1. Vejformanden placerer medarbejder øm
ne i sjak.
M n f ø f é 'Ufofcfocrdirr
2. Arbejdstøj udleveres ved tiltræ
delsen. Byrådet forudsættes at
c/Å/My J øj j/my/?yu/u<ytij.
bevilge merudgiften til beklæd
ning.
3. Ledige indgår i vinterberedskab i jAALL'M ¿WO/W/.
dagtimerne.
4. Den nuværende rekrutteringsform
ved annoncering fastholdes.
'M5. Ansættelse af ledige forudsætter,
at byrådet tilkendegiver, at der
til ekstra materialer disponeres
kr. 60.000 i indeværende år.

r

ø ø /un er.

cc/jM ¿utm/iwat

¿/(/ja&GLå-

f/tåd/yp///i

Sagen forelægges til drøftelse i
udvalget.

si/f/wijjw /¿//vøi/ø <m?&
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8

.

Hean mellem Vellerup gadekær og
___________ Vellerup
J.nr. TF 04.01.11G01
Afgøres af udvalget
Foranlediget af klage over oplæg af
grene på bredden af Vellerup gadekær
har forvaltningen haft kontakt med
ejeren af den berørte ejendom
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling.
Udvalget godkender forvaltningens
aftale med grundejeren til udførelse
i efteråret 1992.
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J

10-

stianlæg ved Nordmandsmosen

J.nr. TF 05.04.06G01
Afgøres af byrådet
Projekt Hanghøj har i en periode
arbejdet på etablering af et stian
læg ved Nordmandsmosen.
Teknisk forvaltning har financieret
nødvendigt materialeindkøb via
driftskontoen for Skove- og natur
områder. Denne konto er nu opbrugt/
overskredet, hvorfor arbejdet er
stillet i bero.
Færdiggørelsen af stien vil iflg.
Projekt Hanghøj koste ca. kr. 18.000
incl. nuværende budgetoverskridelse
på ca. kr. 3.000.
Udgiften på kr. 18.000 foreslås fi
nancieret på konto 236 00.

Forvaltningens indstilling
Det indstilles, at der frigives en
anlægsbevilling på kr. 18.000 på
konto 236 00 til færdiggørelse af
stianlæg ved Nordmandsmosen.
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11 .
T.andzonetilladelse og dispensation
J til opførelse af 3 dobbelthuse i Søn
derby. matr.nr. 5-1 mfl. Sønderby bv,
Selsø
J.nr. TF 01.03.04G02
Afgøres af udvalget.
Ejerne søger om tilladelse til opfø
relse af 3 dobbelthuse på parceller,
der i henhold til Lokalplan 36 er ud
lagt til eenfamiliehuse.
I 1987 ansøgte ejerne om tilladelse
til 12 rækkehuse, hvilket vakte en
storm af protester fra beboerne i
Sønderby. Der har i flere omgange væ
re søgt om et reduceret antal boli
ger, og sagen endte med, at ejerne
fik lov til at udstykke 5 parcelhus
grunde i stedet for oprindeligt 4. Da
ejerne i sidste omgang søgte om at få
lov til at opføre dobbelthuse i 1989,
lovede byrådet at tage spørgsmålet op
i forbindelse med den kommende kommu
neplanrevision, såfremt ansøgningen
stadig var aktuel.
Den aktuelle ansøgning er begrundet
i, at det ikke har været muligt at
sælge parcellerne, men at der har væ
ret flere forespørgsler på mindre bo
liger. Grundejere i Venslev og Fer
slev har brugt den samme argumentati
on for at opnå tilladelse til dob
belthuse, uden der dog efterfølgende
er blevet bygget noget.
Da området er beliggende i landzone,
kan tilladelser kun gives som enkelt
tilladelser, hvilket også har været
praktiseret i Venslev og Ferslev.
En dispensation til forøgelse af bo
ligantallet i en landzonelandsby skal
behandles i byrådet.
Kortbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling
Ansøgerne tilskrives, at kommunen er
sindet at give dispensation fra Lo
kalplan 36 og landzonetilladelse til
opførelse af 1 dobbelthus ved en kon
kret ansøgning om byggetilladelse.
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12.
Forpagtning af matr.nr. 3-ak. 7-b,
1 ?-e, 12-f Skibby by, Skibby
J.nr. TF 13.06.03G01
Afgøres af udvalget
Miljø- og teknikudvalget ønskede på
mødet den 30. april 1992 udarbejdet
et forslag til skovplantning på area
lerne .
Forslag li hele arealet beplantes med
skov.
Fordele: få vedligeholdelseomkostnin
ger på længere sigt.
Ulemper: ingen forpagtningsindtægter,
store etableringsomkostninger, kede
ligere landskabsoplevelse end eksi
sterende forhold.
Forslag 2: beplantning i grupper med
åbne arealer imellem.
Fordele: mulighed for udsigter, læmu
ligheder, mulighed for husdyrhold.
Ulemper: reducerede forpagtningsind
tægter - evt. driftsudgifter, etable
ringsomkostninger .
Forslag 3: undervisningsskov - ca 50
trægrupper å 2 00 m2 med hver 200 træ
er af hvert almindeligt forekommende
træ i Danmark.
Fordele: træerne betales af en spon
sor gennem "plant et træ", undervis
ningsværdi, udsigtsmuligheder, læmu
ligheder.
Ulemper: ingen forpagtningsindtægter,
driftsomkostninger, etableringsom
kostninger, forudsætter sponsorafta
le.
Forslag 4: Eksisterende forhold bibeholdes - evt suppleret med enkelte
trægrupper.

Fordele: forpagtningsindtægter - evt
konverteret til kreaturhegn ved
overgang til græsning, afvekslende
skovbryn og udsigter bevaret.
Ulemper: reducerede forpagtningsind
tægter ved overgang til græsning.
For alle forslag gælder det, at of
fentlighedens adgang til arealerne
øges når arealerne tages ud af al
mindelig omdrift, samt at udsigts
fortsættes
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fortsat
forholdene kan forbedres ved, at tæt
vegetation 2 steder på søbredden
fjernes, og høje træer opstarames, så
man får indblik under kronen.
Forslag 2-4 vedlagt.

Forvaltningens indstilling
Forslag 4 gennemføres som det økono
misk og landskabeligt mest fordelag
tige. Ved overgang til græsning for
længes forpagtningsperioden til 10
år. Der stilles ikke specielle krav
til el-hegnet, ud over hvad der frem
går af Hegnsloven og Lov om mark- og
vejfred.
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13.
Arealoverførsel Nordmandsmosen/Nord
mandshusene.
J.nr. TF 02.01.00G02
Afgøres i byrådet
I forbindelse med byggesagen ang. de
integrerede boliger har boligselska
bet fået tilladelse til at foretage
terrænregulering ind på kommunens a
real, for at overholde myndighedskrav
vedr. gulvhøjde over terræn.
Busk Byggeadministration har indvil
get i at betale kommunens udgifter
til erstatning af forpagters afgrøde
tab.
Da det berørte areal tænkes at indgå
i boligernes fællesareal, jvf. situa
tionsplan af 25.11.91, er det natur
ligt, at boligforeningen står for
drift og vedligeholdelse af det. Det
te ordnes lettest ved, at arealet o
verføres til boligselskabet.
Erfaringen med salg af småarealer har
vist, at salgsomkostninger og landinspektørsalær nemt spiser hele salgs
summen. Da der ydermere ikke er flere
penge i projektet til køb af jord fo
reslås det, at boligselskabet overta
ger arealet, som er på ca 500 m2, mod
at afholde alle udgifter, der er for
bundet hermed.
Forvaltningens indstilling
Det anbefales, at overdrage ca. 500
m2 af matr.nr. 7-b Skibby by, Skibby
til Boligselskabet af 1939, afd.
19-2, Nordmandshusene mod, at bolig
selskabet afholder alle udgifter, der
er forbundet med overdragelsen.
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15.
Naturgas i kommunale ejendomme i
Skibby
J.nr. TF

82.09

Afgøres af byrådet
Hovedstadsregionens Naturgas I/S
(HNG) har i brev af 8. maj 1992 til
budt kommunen at finansiere restud
giften ved konvertering fra olie til
N-gas, når konverteringsrabatten er
fratrukket.
Ingeniørfirmaet Strunge Jensen A/S
har efter besigtigelse af ejendomme
ne, i brev af 12. maj 1992 anslået
den samlede konverteringsudgift og
oplyst om størrelsen af projekte
rings- og tilsynshonorar.
Kalkulation og finansiering:
Håndværkerudgifter
1.155.000,Honorarer
220.000,1.375.000,
Konverteringsrabat
639.136.
Restudgift
735.864,Håndværkerudgifterne omfatter bl.a.
udskiftning af ialt 5 kedler og udfø
relse af trykekspansion, stålforinger
i skorstene, totalrenovering af råd
husets og idrætshallens varmecentral,
samt diverse andre arbejder.
HNG kan finansiere restudgiften over
10 år med en årlig ydelse på
130.236,- kr, baseret på en rente på
12% p.a..
Kommunen kan forvente følgende bespa
relse ved gasfyring:
Nuværende forbrug,
340.000 liter
Omregnet til naturgas
306.000 m3
10% reduktion ved bedre
nyttevirkning
275.400 m3
Olieudgift,
340.000 x 3,20 =
1.088.000,
20.655,Gasrabat, 7,5 øre/m3
Fremtidig gasudgift,
275.400 X 3,65 =
- 1.005.210.Besparelse
103.445,Beløbene er excl. moms
fortsættes
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fortsat

Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Det anbefales at iværksætte konverte
ring fra olie til naturgasfyring,
samt til at lade ing. Strunge Jensen
A/S projektere og føre tilsyn med ar
bejdet. Det forudsættes, at arbejdet
ikke iværksættes, førend der er truf
fet endelig beslutning om indførelse
af naturgas i Skibby.

21. maj 1992
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16.
Budget - 1993
J.nr. TF 00.01002
Afgøres af Miljø- og teknikudvalg i
henhold til retningslinier for bud
getlægning for 1993 skal fagudvalgene
behandle forslag til budgetterne ind
en 30. juni 1992.
A
Forvaltningen vil til mødet i juni
udarbejde forslag til eventuelle
driftsaktivitetsændringer samt korri (Cndtøtkt/ m f ä d
gere det fremskrevne budget for fejl.
/mSfpy /?/mj hi
Forvaltningen vil dog allerede nu an
mode udvalget udmelde eventuelle øn- '
sker, der skal tages med i budgettet.
Udvalget anmodes også om en udmelding
om lodsejerbidrag på kloakforsyningen
skal kunne dække udgifterne eller kun
skal forøges med pris- og lønfrem
skrivningen.
Renovationsafgiften vil som tidligere
år blive fastsat ud fra driftsudgift
erne på hele affaldsområdet.
Bilag vil foreligge til mødet.
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17.
Budgetrevision 1992
J.nr. TF 00.01002
Afgøres af byrådet
på baggrund af regnskabsrapport pr.
30/4 1992 har forvaltningen foretaget
budgetrevison af budget-92 vedrørende
konto 0, 1 og 2.
Revisionsbemærkninger og eventuel
tillægsbevillingsansøgninger skal
være økonomisk forvaltning ihænde
senest den 22. maj 1992.
Revisionen udviser følgende ændrin
ger:
Merudgift på 28.000 kr
Bilag vil foreligge til mødet.

Forvaltningens indstilling
Revisionsresultatet fremsendes til
økonomisk forvaltning til videre for
anstaltning.

18.
Eventuelt.
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Tillægsdagsorden til møde i Miljøog teknikudvalg torsdag den 21. maj
1992, klokken 815 i udvalgsværelse I.
Medlemmer: Jens Brogaard Jensen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
Bent Olsen
F. Theill Hansen
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Fra administrationen:

Bemærkninger:
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Driftsregnskab for Pnqbo-Skibbv. af
deling 3374.
J.nr. TF 03.02.05.056
Sagen afgøres af udvalget.
Landsforeningen Ungbo under konkurs,
nu Skibby ungdomsboliger, afdeling
har fremsendt drifts
regnskab for perioden 1. august 1990
til 31. juli 1991 til godkendelse.
Den nye forretningsfører
har endvidere fremsendt
driftsbudget for perioden 1. august
1992 til 31. juli 1993 til godkendel
se.
Indstillingsbilag er vedlagt.

Forvaltningens indstilling:
Det indstilles til Teknik- og miljø
udvalget, at det fremsendte regnskab
for Ungbo-Skibby,
for
regnskabsåret 1990/91 med tilhørende
driftsbudget for 1992/93 og spørge
skema godkendes med de af revisions
firmaets anførte bemærkninger.
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