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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 29. oktober 1990, XI. 13.00 i udvalgsværelse II
Til udvalgsmødet er indkaldt:
kl. 13.00-13.30 : Hedeselskabet jfr. pkt. 232
kl. 15.00-15.45 : Landerslev Bylaug jfr. pkt. 239
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
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DAGSORDEN FOR MØDETt
Pkt.nr. 232
Pkt.nr. 233
Pkt.nr. 234
Pkt.nr. 235
Pkt.nr. 236
Pkt.nr. 237
Pkt.n r . 238
Pkt.nr. 239
Pkt.nr. 240
Pkt.nr. 241
Pkt.nr. 242
SKYDETERRÆNE
Pkt.nr. 243
Pkt.nr. 244
Pkt.nr. 245
Pkt.nr. 246
Pkt.nr. 247
Pkt.nr. 248
Pkt.nr. 249
GERLEV
Pkt.nr. 250
Pkt.nr... 251
Pkt.nr. 252 INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD
Pkt.nr. 253 INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD
Pkt.nr. 254 INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD
Pkt.nr. 255
Pkt.nr. 256
Pkt.nr. 257
Pkt.nr. 258
Pkt.nr. 259
Pkt.nr. 260
Pkt.nr. 261
Pkt.nr. 262 INFORMATION VEDR. SORTERING AF AFFALD
Pkt.nr. 263
Pkt.nr. 264 INDSAMLINGSORDNING, PAP OG PAPIR
Pkt.nr. 265
Pkt.nr. 266
LOKALSAMFUND
Pkt.nr. 267
Pkt.nr. 268
I SOMMERHUS
Pkt.nr. 269
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Plet.nr: 232
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1604

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1548

Fdm. init.

BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM

Sagsfremstilling.
Spildevandsslam fra Jægerspris kommunes renseanlæg i Neder
Dråby og Tørslev bortskaffes på nuværende tidspunkt ved
aflevering til AFAV, hvor slammet indgår i kompostproduktio
nen sammen med andet organisk affald. Fra den 1. april 1991
ophører AFAV med at modtage spildevandsslam, og Jægerspris
kommune må derfor finde alternativ løsning. Det drejer sig
om ca. 1000 tons afvandet slam pr. år.
Der findes en række muligheder for bortskaffelse:
1)
2)

Deponering på losseplads
Komposteringsanlæg (anlægsudgift)

3)
4)

Mineraliseringsanlæg (anlægsudgift)
Udbringning på landbrugsjord (anlægsudg.)

De med * mærkede ordninger forudsætter, at indhold af tung
metal ikke overstiger et givet niveau.
1)

Bortskaffelse ved deponering på kontrolleret los
seplads medfører transportudgifter + deponeringsafgift
+ statsafgift på 140 kr./ton. Der er ikke knyttet
anlægsudgift til ordningen. Løsningen kan ikke anbe
fales, da den er dyr og miljømæssigt uhensigtsmæssig.

2)

Kompostering er en miljømæssig god løsning, idet
slutproduktet er et særdeles godt jordforbedringspro
dukt med god gødningsværdi. Slam behandlet på denne
måde kan anvendes uden restriktioner med hensyn til
afgrøder. Metoden er relativt mandskabskrævende, og
der forudsættes større anlægsudgifter.

3)

Mineralisering i rodzoneanlæg udmærker sig ved at være
meget mandskabsbesparende. Processen kan automati
seres. Der må påregnes deponering på losseplads af
slutprodukt svarende til ca. 3 % af den oprindelige
slammængde. Der forudsættes betydelige anlægsarbejder.

4)

Udbringning af slammet på landbrugsjord er en mil
jørigtig metode, som tillige er økonomisk fordelagtig
i forhold til deponering på losseplads. Løsningen
forudsætter anlæg af mellemdepot, og der kræves en
ikke ubetydelig kontrol og administration af ordnin
gen.

På grund af den relativt korte tid, der er til rådighed for

fty

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.10.90

Side
4

etablering af alternativ løsning, er der næppe tvivl om, at
den mest velegnede løsning for Jægerspris kommune er ud
bringning på landbrugsjord. De problemer der opstår ved valg
af løsninger er etablering af depot og etablering af admini
strative rutiner og kontrolfunktioner, samt identifikation
af jordbrugere, som vil modtage slam.
Forvaltningen har derfor taget kontakt til Det Danske Hede
selskab, som kan tilbyde at løse alle opgaver ved etablering
og drift af ordningen.
Ved indgående skrivelse af 15. oktober kan Hedeselskabet
tilbyde at etablere ordningen og aftage slammet til kr.
134.00 pr. tons afvandet slam. Denne pris omfatter alle
ydelser bortset fra etablering af mellemdepot. Hedeselskabet
kan dog også tilbyde på leasingbasis at etablere depot.
Den nuværende AFAV ordning koster ca. 220.00 kr./tons plus
kørsel og containerleje. Udbringningsordningen kan derfor
etableres udgiftsneutralt eller med en mindre bevarelse,
hvis der forudsættes en rimelig afskrivningstid for depotan
læg (3 til 5 år). Depotanlæg vil skønsmæssigt koste ca.
300.000. Hedeselskabet vil ved mødet gøre rede for mulig
hederne for finansiering af anlægsarbejderne.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at Jægerspris
kommune optager forhandling med Det Danske Hedeselskab med
henblik på indgåelse af kontrakt vedr. administration og
kontrol af udbringningsordning, og eventuelt også om eta
blering af depot.
Bilag: Skrivelse fra Det Danske Hedeselskab af 15. oktober.
Beslutning:
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Pkt.nr: 233
Journalnr.... : 06.03

B.lbnr. 1606

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1549

Fdm. init.

AMTETS TILSYN MED KOMMUNALE RENSEANLÆG

Sagsfremstilling;
Ved indgående skrivelse af 9.juli 1990 meddeler Fre
deriksborg amt, at man på baggrund af analyseresulta
ter vedr. driften af de renseanlæg i Jægerspris kommu
ne har bemærkninger til 2 anlæg.
Det drejer sig om:
-

Renseanlæg Kulhuse Camping
Renseanlæg Færgelunden

Amtet meddeler et betinget forbud mod udledning fra
anlæggene. Hvis udledningskrav ikke overholdes inden
henholdsvis 1. november 1990 for Kulhuse Camping og 1.
januar for Færgelunden, skal udledningerne bringes til
ophør.
Renseanlæg Kulhuse Camping.
Behovet for ombygning og beslutning om iværksættelse
er taget af Jægerspris kommune i begyndelsen af 1990,
og Amtet er orienteret herom. Sagen skal ses i sammen
hæng med politianmeldelsen angående overtrædelse af
krav, og Amtet forventede, at ombygningen blev fore
taget inden indeværende sæson.
For at imødegå kritikken blev anlæggets drift søgt
forbedret ved tilsætning af bakteriekultur og biokata
lysator. Dette blev iværksat i slutningen af juli
1990, og der er konstateret en forbedring, som det
fremgår af analyseresultater bilagt dagsordenen.
Anlægget overholder således inden 1. november udled
ningskrav.
Ombygning er imidlertid stadig påkrævet, og der er
afsat 180.000 kr. i 1991 til arbejdet. Forprojekt fra
I Kriiger A/S bør revurders inden iværksættelse, for at
sikre overholdelse af ikke blot nuværende krav men
også de strengere krav i relation til vandmiljøplan og
recipientkvalitetsplan.
Færgelunden renseanlæg.
Dette anlæg renser spildevand fra blot 17 PE, og den
pågældende type anlæg (TRIX - tank) kan ikke forven
tes, at kunne fungere bedre end tilfældet er, og det
er ikke tilstrækkeligt i relation til nuværende og
fremtidige krav.
I stedet for at bygge et nyt anlæg vil det være nær-
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liggende at afskære spildevandet til Tørslev sammen
med spildevand fra de øvrige ejendomme i området her
under Frederikssund Golfklubs bygning.
Med henblik på denne løsning er amtet ved udgående
skrivelse af 9. oktober anmodet om at forlænge tids
fristen med hensyn til ophør af udledning fra rensean
læg Færgelunden.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at miljøud
valget fremsender sagen til teknisk udvalg med anmod
ning om iværksættelse af ombygningen af Renseanlæg
Kulhuse Camping senest 1. januar 1991, idet forarbej
det påbegyndes straks. Teknisk udvalg anmodes samti
digt tilkendegive om anlægget i fremtiden skal høre
under kloakforsyningen, eller om anlægget skal hen
føres til ejendommen.
Med hensyn til Færgelunden indstilles, at forslag om
afskæring til Tørslev indarbejdes i spildevandsplan.
Bilag:

Kopi af Amtets skrive af 9. juli 90
Analyseresultater fra Kulhuse Camping
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Pkt.nr: 234

Journalnr.... : 13.02

B.lbnr. 1607

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1550

Fdm. init

OREBJERG VANDVÆRK

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sag vedrørende eventuelt at nedlægge Orebjerg Huse Vand
værk og overføre forbrugere til Dalby Huse Strands
Vandværk er tidligere behandlet i miljøudvalget, senest
ved møde den 24.09.90. Ved denne behandling besluttedes
det at udarbejde regulativ for Orebjerg vandværk.
Regulativet foreligger nu i udkast.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at regulativet
oversendes til byrådet med henblik på vedtagelse den 20.
november 1990.
Bilag:
Beslutning:

Kopi af de afsnit i regulativet, som
omhandler styrelsen af Orebjerg vandværk.
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Pkt.nr: 235

Journalnr.... : 13.02

B.lbnr. 1608

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1551

Fdm. init.

GODKENDELSE AF JÆGERSPRIS VANDVÆRK I/S NY BORING

økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 30. juli 1990 behandlede miljøudvalget ansøgning fra
Jægerspris vandværk om tilladelse til at etablere ny
indvindingsboring umiddelbart vest for Jægerspris by.
Ansøgningen blev oversendt til amtet med anbefaling.
Ved indgående skrivelse af 9. oktober 1990 meddeler
Frederiksborg amt tilladelse.
Indstilling: Til orientering.
t
.Beslutning;
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Pkt.nr: 236
Journalnr

13.02

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1609
Sagsid/lbnr. 1552

Fdra. init

REVISION AF VANDFORSYNINGSPLAN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt har pålagt Jægerspris kommune, at
udarbejde vandforsyningsplan. Der er på budget 1991
afsat midler til ekstern rådgivning i forbindelse med
arbejdet. En stor del af planens statusmæssige del
forudsættes imidlertid udarbejdet af kommunens
forvaltning.
Som følge af vedtagelsen af budget, og dermed vedtagelse
af at udføre den nævnte planlægning, har forvaltningen
iværksat arbejdet. Svarende til den overordnede
tidsplan, som er udarbejdet af Kemp & Lauritzen A/S, er
der for kommunens aktiviteter udarbejdet projekthåndbog
med tidsplan, aktivitetsbeskrivelser, ressourceplan m.v.
Arbejdet med statusdel forudsættes afsluttet april
1991, og vil svare til et tidsforbrug på ca. 120
manddage.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 237

Journalnr.... : 13.02

B.lbnr. 1610

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1553

Fdm.

ETABLERING AF NY KILDEPLADS VED FEMHØJ VANDVÆRK

Økonomi:
Sagsfremstilling?
På grund af forureningen med kemikalier af indvindings
området ved Femhøj vandværk er det nødvendigt at
etablere ny boring(er) til erstatning af de boringer, som
ikke længere kan benyttes til vandforsyning.
Da omfanget af forureningen var rimeligt fastslået medio
.1990 anmodede Jægerspris kommune det rådgivende firma
Kemp & Lauritzen A/S og brødborer om at medvirke ved
placering af ny boring. Både K&L og brøndborer rådede
kommunen til at koncentrere sig om området øst for
Landerslev. Begrundelsen er, at dette undergrunden i
dette område er dækket af ler, hvilket nedsætter risiko
for nitratforurening, og fordi denne placering ikke kunne
påvirkes af forureningen med kemikalier.
Det besluttedes derfor at undersøge den generelle
vandkvalitet i et større område øst for Landerslev. Disse
undersøgelser er nu foretaget, og resultatet svarer til
det forventede. Grundvandet i dette område er velegnet
til vandforsyning med de behandlingsfaciliteter, som
findes på Femhøj vandværk.
Af hensyn til forsyningssikkerheden i sommerperioden er
det nødvendigt at etablere ny boring, da de eksisterende
kun netop kan klare forsyningen. Ved driftsstop af den
ene af de tilbageværende boringer kan forsyningen ikke
opretholdes.
Hvis det skal være muligt at etablere ny boring inden
næste sommerhussæson skal ansøgning om boretilladelse
fremsendes til amtet i begyndelsen af november.
Flytning af kildeplads vil medføre udgift ud over selve
boringen til ca. 1 km. råvandsledning, og den samlede
udgift vil beløbe sig til skønsmæssigt 900.000 kr.
Alternativet er etablere ny boring i forbindelse med den
nuværende kildeplads. Udgiften her skønnes at være
ca. 300.000 kr. Det skal i den forbindelse nævnes, at
der her er stor risiko for ringe vandkvalitet på grund
af nitrat.
Indstilling: Det indstilles fra miljøafdelingen, at der
indsendes ansøgning om tilladelse til etablering af
indvindingsboring på begge lokaliteter. Når mere
nøjagtige tal for omkostningerne ved de to alternativer
kendes kan beslutning træffes om endelig placering.
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Beslutning:
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Pkt.nr: 238
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 1617

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1560

Fdm. ipij:.

FORURENINGSUNDERSØGELSE På LANDERSLEWEJ 66

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Hedeselskabet har i dagene omkring 03.09. gennemført
boringer på Landerslewej 66. Rapporten forventes at
foreligge i løbet af indeværende uge.
Bilag:
Indstilling:

til efterretning.

Beslutning:
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Pkt.nr: 239

Journalnr.... : 09.02.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1611

Sagsid/lbnr. 1554

Fdm. init.

MØD” MED LANDERSLEV BYLAUG

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Landerslev Bylaug har bedt om et møde med miljøudvalget, og
er blevet tilsagt til kl. 15.
Bylauget har før mødet anmodet om besvarelse af
nedenstående spørgsmål:
1. Hvor tit er I på uanmeldt besøg hos

?

2. Hvor blev den forgiftede jord kørt hen?
3. Hvad skal der ske med det store hul?
4. Må man godt hente varer på fabrikken om aftenen ca
19.30?
5. Må
arbejde på fabrikken om lørdagen og
søndag, for det gør han. Må han blive ved med at gøre
som det passer ham? Vi troede, at den godkendelse
skulle overholdes til punkt og prikke?
6. Hvor meget kommer en ny boring til at koste?
7. Indsender han ikke lister over hvor meget han har på
lager og hvad han har?
8. Hvad viste jordprøverne? (Formand
9. Vandets nuværende kvalitet.
Hvor længe skal der pumpes?

)

Hvad siger målingerne?

10. Sagsanlæg. Hvordan går det med politisagen?
Skyldsspørgsmålet - sker der snart noget?
11. Den nye boring. Hvor og hvornår skal den anlægges?
(Næstformand
)
Formanden har bedt om et skriftligt referat fra mødet.
Indstilling;
Beslutning:

til drøftelse.
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Plet.nr: 240

Journalnr

09.02.10

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1612

Sagsid/lbnr. 1555

Fdm. init.

KAPITEL 5-GODKENDELSE AF SVANEGÅRDEN, TØRSLEW. 36

Økonomi i
Sagsfremstilling:
MU besluttede 23.04.90 punkt 102 at der skulle udarbejdes
en kapitel 5-godkendelse for Svanegården som bolignært
husdyrbrug.
Der foreligger nu et udkast til godkendelse. Udkastet har
været til høring hos såvel gårdejer som hos den familie,
der har klaget over lugtgener.
Bilag: udkast af 04.10.90 til kapitel 5-godkendelse af
Svanegården.
Indstilling:
- at der gives godkendelse i overensstemmelse med
udkastet.
Beslutning:
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Pkt.nr: 241
Journalnr.... : 09.02.li
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1613

Sagsid/lbnr. 1556

Fdm. init.

RETNINGSLINIER FOR MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆNET

Økonomi t
Sagsfremstilling;
Efter MU 24.09.90 pkt. 219 er der fremsendt vedlagte brev
af 04.10.90 til bygningstjenesten med udvalgets
beslutning med hensyn til det generelle tilsyn, til
Hovnæsbakken og til Lillevangsbanen.
De to baner behandles i særskilte punkter.
Bilag:

Udvalgets brev af 04.10.90.

Indstilling:
Beslutning;

til efterretning.
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Pkt.nr: 242
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1614

Sagsid/lbnr. 1557

Fdm. init.

FORESPØRGSEL OM STØJKORTLÆGNING OMKR. SKYDETERRÆNET

Økonomi:
Sagsfremstilling:
MU behandlede 24.09.90 punkt 218 revision af grundlaget for
miljøtilsyn med skydeterrænet. Det er en åbenlys mangel i
Bygningstjenestens udkast til fremtidig aftale, at der er
meget lille mulighed for at bedømme, hvilke gener for
omgivelserne, de foreslåede aktiviteter vil forårsage.
Beregning og/eller målinger af støjpåvirkninger fra en så
forskelligartet aktivitet som skydeterrænet er særdeles
vanskelig.
Amterne skal foretage en kortlægning af støjforurening i
landzone efter miljøbeskyttelseslovens §61. Kortlægningen
skal indeholde en registrering af de enkelte støjkilder, og
en beregning af den påvirkning, kilderne udsætter
omgivelserne for. Dette arbejde er mange steder ikke kommet
rigtigt igang. I Regionplan 89 nævnes, at der skal foreta
ges støjkortlægning omkring Værløse flyvestation, og der
omtales undersøgelser omkring bl.a. Jægerspris skydeterræn
(opslag 5.8).
Miljøafdelingen foreslår, at amtet forespørges om, hvornår
der fra støjkortlægningen kan foreligge resultater, der er
brugbare i den igangværende revision af tilsynsgrundlaget.
Bilag: udkast af 18.10.90 til forespørgsel til amtet.
Indstilling:
- at der sendes forespørgsel som vedlagt i udkast af
18.10.
Beslutning:
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Pkt.nr: 243

Journalnr..

09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1615

Sagsid/lbnr. 1558

Fdm. init.

KAPITEL 5-GODKENDELSE AF SKYDEBANE VED KOVNÆSBAKKE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved MU 24.09.90 pkt. 217 besluttede udvalget at sende
udkast til kapitel 5-godkendelse til Forsvarets bygnings
tjeneste med anmodning om kommentarer inden endelig
beslutning herom. Der er ikke indkommet kommentarer før
afslutning af dagsorden.
Væsentligst blandt de uafklarede punkter er antal dage for
mørkeskydning og affaldsbortskaffelse. Endvidere mangler
egnede kortbilag.
Bilag:

udkast af 27.09.90 til godkendelse.

Indstilling:
- hvis der er indgået kommentarer fra Forsvaret udar
bejdes endeligt udkast til godkendelse til fremsendelse
til behandling i byrådet,
- hvis ikke, at Bygningstjenesten anmodes om at frem
skynde besvarelsen af hensyn til at skabe et alternativ
til brug af LiIlevangsbanen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 244
Journalnr.... : 09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1616

Sagsid/lbnr. 1559

Fdm. init.

MILJØTILSYN MED SKYDEBANE VED LILLEVANG

Ry

økonomi;
Sagsfremstilling:

Ved Mu 24.09.90 punkt 218 besluttede udvalget, at der ikke
i øjeblikket er et tilstrækkeligt kendskab til den støjpåvirkning, naboerne til Lillevangsbanen udsættes for, og
at udvalget derfor ville anmode Forsvarets bygningstjeneste
om en anvendelig angivelse af støjniveauet.
Efter sidste møde blev der sendt forvarsel om et påbud iht.
§52.
Der er ikke kommet bemærkninger fra Bygningstjenesten.
Indstilling;

- at der sendes påbud til Forsvarets Bygningstjeneste
om støjmåling/beregning ved Lillevangsbanen iht. mil
jøbeskyttelseslovens §52.
- at grundejerforeningen og
orienteres herom.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 245
Journalnr

09.01.01

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1618

Sagsid/lbnr. 1561

Fdm. init

BETALING FOR NETSTATIV, SANDBERGSVEJ 20

økonomi:
Sagsfremstilling:

Ved MU 27.08.90 pkt. 213 besluttede udvalget et par
afhjælpende foranstaltninger vedr. gener fra kattehold bl.a. at klageren, der fisker meget, fremover skulle
undlade at nedgrave sit fiskeaffald og i stedet anvende
skraldespanden. Udvalget besluttede at kræve netstativ
iht. regulativet for dagrenovation, dvs således, at
ejendommen betaler (dog excl. kørsel).
Beslutningen blev først meddelt telefonisk, hvor klageren
anførte en række argumenter for at kommunen skulle betale.
I den efterfølgende skriftlige meddelelse besvarede miljø
afdelingen alle klagepunkter. Siden er de samme argumenter
fremsendt skriftligt i vedlagte brev af 13.10.90
Ved beslutning om fastholdelse/frafald af kravet om egen
betaling bør erindres det store flertal af borgere, der
betaler efter regulativet.
Der er vel groft sagt nedenstående 3 reaktionsmuligheder:
1) Fastholdelse af fordringen, herunder vilje til evt at inddrive
beløbet ad retslig vej.
2) Ligeledes fastholdelse, med den tilføjelse, at klagerne selv ka
søge beløbet refunderet fra ham, de betragter som skadevolder, ved
at anlægge privat søgsmål.
3) Frafaldelse af fordringen med den begrundelse, at administratio
omkostningerne ved inddrivelse skønnes at overstige indtægten mang
fold. Med hensyn til klagepunkterne kan anføres, at der ikke ses a
være fremført nye argumenter, hvorfor de kan betragtes som besvare
telefonsamtalen 01.08. som i brev af 05.10.90.
Bilag: Brev af 13.10.90 fra
Indstilling;

- at fremgangsmåde 3 vælges, evt. med skriftlig besva
relse af klagepunkterne.
Beslutning;
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Pkt.nr: 246
Journalnr.....

09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1619
Sagsid/lbnr. 1562

Fdm. in it.

MILJØTILSYN SIDEN SIDSTE UDVALGSMØDE

Økonomit
Sagsfremstilling :
Der vedlægges liste over udførte tilsyn siden siden sidste
udvalgsmøde.
Bilag: Tilsyn 20.09.90 - 22.10.90.
Indstilling:
Beslutning:

til efterretning.
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Pkt.nr: 247
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1620

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1563

Fdm. init.

HØRING OM FJORDENS FREMTID.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljørådet for Roskilde Fjord har arrangeret en høring
03.11. kl. 14 om fjordens fremtid. Program er omdelt til
alle byrådsmedlemmer. Formålet med høringen er at give
brugerne af fjorden lejlighed til at stille spørgsmål til
politikere og teknikere med Roskilde Fjord som
arbej dsområde.
Peter Hartmann har deltaget i planlægningen, og vil kunne
fremkomme med supplerende oplysninger.
Indstilling:
Beslutning:

til efterretning.
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Pkt.nr: 248
Journalnr.... : 09.12.03
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1621

Sagsid/lbnr. 1564

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELSAGER

økonomi;
Sagsfremstilling:
Grøntsagspakkeri/ Svanholm Gods:
Levnedsmiddelkontrollen har 04.10.90 godkendt pakning, engrosoplagring og engrossalg af rå økologiske grøntsager på
Svanholm på visse vilkår, der skal sikre, at der kun for
handles grøntsager fra godkendte økologiske bedrifter.
Svanholm har allerede godkendelse til pakning og forhand
ling af økologisk frugt.
Godkendelse af Svanholm Frugtpakkeri
18.07.90 gav LMK godkendelse på vilkår til et pakkeri
for økologisk frugt. Det er siden ved eftersyn
konstateret, at betingelserne er opfyldt, hvorfor der
18.10.90 gives endelig godkendelse af pakkeriet.
Indstilling:
Beslutning:

til efterretning.
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Pkt.nr: 249
Journalnr.... : 09.02.03
Sagsbehandler : HE/MM

B.lbnr. 1622

Sagsid/lbnr. 1565

Fdm. init.

MULIG ETABLERING AF JORDRENSNINGANLÆG, GERLEV

fif/

økonomi:
Sagsfremstilling:
Formanden for Miljøudvalget har bedt om at få denne sag
på miljøudvalgets dagsorden den 29. oktober 1990.
3. april 1990: Møde afholdes på rådhuset med deltagelse
af administration og Rengøringsteknisk Institut.
23. april 1990: Miljøudvalget behandler sagen og udtaler,
"at der ikke er interesse for en virksomhed af denne type.
Jægerpris kommune er i.h.t. regionplanen udlagt til rek
reativt område."
7. maj 1990: Rengøringsteknisk Institut fremsender skivelse hvori man retter forespørgsel om mulighederne for eta
blering af et anlæg til rensning af olieforurenet jord.
Som bilag til skrivelsen er vedlagt skitsetegning/anlæg,
anlægsbeskivelse og oversigt over forureningsgrunde.
2. august 1990: Sagen behandles i teknisk udvalg med del
tagelse fra Rengøringsteknisk Institut. Sagen fremsendes
til byrådet til principiel drøftelse, jf. TU's beslutning.
Teknisk udvalg har intet at indvende mod, at et anlæg af
den beskrevne type placeres i kommunen på vilkår som såvel
Teknisk udvalg og Miljøudvalg måtte opstille.
21. august 1990: Byrådet godkender TU's indstilling.
30. august 1990: Teknisk udvalg behandler sagen. Ansøgeren
har efter byrådets behandling fået oplyst, at sagen prin
cipielt er godkendt og indkaldes til møde den 4. oktober.
27. september 1990: Teknisk udvalg får forelagt sagen mht
by- og landzoneloven og beslutter, at vende tilbage til
sagen den 4. oktober 1990.
1. oktober 1990: Forvaltningen modtager ansøgning om kap.
5-godkendelse og ansøgning om godkendelse i henh. til byog landzoneloven. Ansøgning er fremsendt af Miljøteknisk
institut på vegne af MTI Jordrens A/S. Ansøgeren ønsker at
at etablere et "behandlingsanlæg til biologisk oprensning
af jord, forurenet af olie og andre beslægtede mikrobielt
nedbrydelige organiske stoffer". Anlægget ønskes etableret
på matr.nr. 3a, Lyngerup by, Gerlev, Jægerspris.
4. oktober 1990: Teknisk udvalg behandler sagen. Udvalget
beslutter at fremsende sagen til byrådet, idet man ind
stiller, at sagen fremsendes til Frederiksborg Amt med an
befaling af, at der meddeles tilladelse til den ansøgte
virksomhed ud fra §8 i lov om by- og landzone.
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16. oktober 1990: Byrådet behandler sagen. TU's indstil
ling godkendes. Yderligere blev følgende protokollat god
kendt: "Sagen fremsendes til Fr. borg Amt, som af Teknisk
udvalg indstillet. Det bedes bemærket, at byrådet ikke har
underkastet sagen en miljømæssig vurdering, idet man for
udsætter, at amtet i påkommende tilfælde og såfremt zone
tilladelse i øvrigt kan meddeles, vil vende tilbage til
sagen specielt om dette spørgsmål ud fra det fremsendte
materiale."
17. oktober 1990: Dir. Susanne Schiøtz Hansen, Bioteknisk
Jordrens, Kalundborg, anmoder telefonisk om en kopi af an
søgningen om jordrenseanlægget på matr. 3a, Gerlev, under
henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen.
22. oktober 1990: Sagen fremsendes til Fredriksborg Amt
med tilhørende bilag, dvs kap.5-ansøgning og byrådets er
klæring om ansøgerens oplysninger, planforhold, tekniske
oplysninger mv. Af erklæringen fremgår bl.a., at anlægget
ikke forudsætter udarbejdelse af lokalplan.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 250

Journalnr.... : 09.03.11
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1595

Sagsid/lbnr. 1539

Fdm. init.

MODTAGESTATIONEN

Sagsfremstilling:
Den 3. oktober 1990 er til orientering modtaget dagsorden
med tilhørende bilag til møde i fællesudvalget for den
kommunale modtagestation den 9. oktober 1990.
Bilagsmaterialet består af: Notat vedr. forskellige konse
kvenser af ny bekendtgørelse for olie- og kemikalieaffald.
Den 15. oktober 1990 er modtaget protokollat fra mødet den
9. oktober 1990. Der er til orientering vedlagt en kopi af
fællesudvalgets brev til samtlige kommuner i amtet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
1) Til notat (og protokollat og brev):
Notat,side 5:
Miljøstyrelsens affaldskontor henstiller, at hvis der ude
lukkende etableres en afhentningsordning, skal den enkelte
borger have mulighed for at bestille afhentning i hjemmet.
Kommentar: Dette er en flot service, men medfører merom
kostninger der skal vurderes. Af side 11, øverst, fremgår
inddirekte, at driften af tilkaldeordningen er gratis.
Dette er ikke korrekt.
Notat,side 6: Der udarbejdes et regulativ.....
Kommentar: Der bør være et regulativ for private hushold
ninger og et regulativ for virksomheder.
Notat,side 8: For at fungere som indsamlingsordning er det
forudsat, at modtagepladsen har åbent flere timer dagligt
på hverdage samt i weekenden og er bemandet i dette tids
rum svarende til godt et årsværk (kommune med 6.000 hus
stande) .
Kommentar: Jægerspris kommunes modtagestation i Gerlev har
idag åbent torsdage i tidsrummet 13.00-15.30. Dette er
helt utilstrækkeligt.
Notat,side 10: Vedr. mængder: ....behandlingsomkostninger
ne ikke ventes at stige.
Kommentar: Dette er ensbetydende med, at indsamlingsresul
tatet, målt i kg pr. husstand, ikke bliver bedre med mod
tagepladsen suppleret med farvehandler og tilkaldeordning.
Notat,side 11: Olie- og kemikalieaffaldet opsamles i boli
gerne i husstandsomdelte kasser....
Kommentar: Hvorfor anvende nyt emballage. Emballage har vi
nok af i forvejen. Det er dyrt og medfører mere affald.
Notat,side 12: Notatet anbefaler løsning 3.2, kombinatio
nen modtageplads, farvehandler og tilkaldeordning. Denne
anbefaling er baseret på den antagelse, at indsamlings
resultatet for de 3 ordninger, målt i mængder, ikke på
forhånd kan siges at afvige markant. I notatet er derfor

tor
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antaget, at der uanset ordning kan indsamles 1-4 kg. pr.
husst.pr. år.
Kommentar: Hvis det hele skal have en mening må man bereg
ningsmæssigt forudsætte, at indsamlingsresultatet er en
funktion af indsatsen, dvs. at løsning
3.3: modtageplads, farvehandler, tilkaldeordning og miljø
bil giver bedre resultat end løsning
3.2: modtageplads, farvehandler og tilkaldeordning der gi
ver bedre resultat end løsning
3.1: modtageplads
Rapportens øvrige konklusioner vedr. batterier, dispensa
tioner og gebyrfinansiering vil blive vurderet i forbin
delse med det videre arbejde og præsenteret for udvalget.
2) Udvalget besluttede på møde den 25. juni 1990 at rette
henvendelse til Jægerspris kommunes repræsentant i fælles
udvalget for modtagestationen, Sv. Åge Mortensen, Frede
rikssund kommune. Miljøafdelingen finder det stadig uhensigstmæssigt, at vi ikke er direkte repræsenteret, såvel
politisk som administrativt.
Bilag; Brev fra fællesudvalget af 12. oktober 1990.
indstilling:
1) Til notat, protokollat og brev:
Kommentarer, jf. ovennævnte, fremsendes til modtage
stationen.
2) Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 251
Journalnr

09.03.07

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1596

Sagsid/lbnr. 1540

Fdm. init

REGULATIV FOR OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Sagsfremstilling:
Fra Frederikssund kommune er den 15. oktober 1990 modtaget
invitation til et møde om regulativer for olie- og kemika
lieaffald. Mødet afholdes den 25. oktober 1990 hos teknisk
forvaltning i Frederikssund.
Vedlagt invitationen er fremsendt "Forslag til standardre
gulativ for olie- og kemikalieaffald". Dette forslag er
grundlaget for mødet.
Miljøafdelingen deltager i nævnte møde.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Resultatet at mødet fremlægges for udvalget den 29. okto
ber 1990.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 252
Journalnr

09.02.07

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1588

Sagsid/lbnr. 1532

Fdm. init

INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Sagsfromstilling:
Fra Miljøstyrelsen, Affaldskontoret, er den 8. oktober
1990 modtaget cirkulæreskivelse af 25. september 1990.
Skrivelsen pålægger kommunalbestyrelsen inden den 1. jan.
1991 at etablere afhentningsordning for olie- og kemika
lieaffald fra virksomheder. For private skal etableres
en indsamlings- eller afleveringsordning.
Der henvises til btg. nr. 804 af 15. december 1989, §6,
stk.1.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Opgaven med olie- og kemikalieaffald kan herefter betrag
tes udfra to synsvinkler: Private og virksomheder.
Private:
Miljøafdelingen kan anbefale, at der indgås kontrakt med
en vognmand med henblik på at få en miljøbil/container til
at dække kommunen.
Ordningen er karakteriseret ved: Mobilt modtagested, faste
ruter, hyppige stop, direkte kontakt mellem borger og mod
tager, sortering ved aflevering, mulighed for meget gode
indsamlingsresultater (bl.a. afhængig af information).
Firmaet Reno-flex er bedt om at fremkomme med et tilbud
baseret på følgende:
-

stop:
tidsrum:
ekstra:
bemanding:
-"- hyppighed:
- varighed:

15 henh. 30 stoppesteder i kommunen
15.00 - 19.00, mandag-fredag
2 steder, 2 lørdagformiddage pr. år
enten 2 medarbejdere fra Reno-flex
eller 2 medarbejdere fra kommunen
1 henh. 2 gange pr. måned
20 min. ved hvert stoppested

Ordningen kan kræve, at alle husstande forsynes med en
pose/kasse specielt beregnet til indsamling af affaldet.
Finansiering skal ske ved at påligne alle husstande et år
ligt gebyr. Bl.a. til brug herfor er i renovationsbudget
tet for 1991 indregnet et beløb på kr. 125.000.
Miljøafdelingen vil, efter at tilbud fra Reno-flex er mod
taget, også bede firmaet De Grønne Miljøbiler om at frem
komme med tilsvarende tilbud.
Virksomheder:
Der etableres en afhentningsordning. Arbejdet forudsætter
en kortlægning af: affaldsproducenter, affaldstyper og
affaldsmængder (produceret henh. modtaget) samt en god
kendelsesordning for vognmænd.
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Virksomhederne kan i undtagelsestilfælde selv transpor
tere sit olie- og kemikalieaffald til modtagestationen.
Finansiering kan ske som et tillæg til behandlingsafgif
ten.
Miljøstyrelsen vil i nær fremtid (forhåbentlig inden den
1. januar 1991) udsende en vejledning til nævnte bekendt
gørelse.
Indstilling:
1) Forvaltningen arbejder videre med miljøbil/containerløsning for private som skitseret.
2) Forvaltningen arbejder videre med en afhentningsordning
for virksomheder som skitseret.
Beslutning:
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Pkt.nr: 253

Journalnr.... : 09.03.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1594

Sagsid/lbnr. 1538

Fdm. init.

INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Sagsfremstilling:
Fra De Grønne Miljøbiler er modtaget tilbud på indsamling
af olie- og kemikalieaffald fra private. Prisen, ekskl.
moms, er baseret på:
Aktivitet

Alternativ l

Alternativ 2

Stoppesteder:
Stop hvert sted:
Kørsel over:
Tid, ialt:
Personale:
Transport til:

15
20 min
2 dage
8 timer
Firmaet
Hillerød

30
20 min
4 dage
16 timer
Firmaet
Hillerød

Pris:

2.950 kr

5.700 kr

Indsamlingen foregår ved hjælp af en miljøbil/container,
jf. foto i sagen.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Alternativ 1:
En minimumsløsning. Stoppestederne skal fastlægges nøjag
tig. En fordeling svarende til placeringen af papir/glascontainerne kan bruges. Indsamling kan ske i tidsrummet
ca. 15.00-19.00 fredag og ca. 9.00-13.00 lørdage.
Aktivitet

Data

kr/år

To årlige afhentninger:
Emballage i miljøbil:
Emballage, husholdn.:
Indsamlingsmængde:
Antal husstande, helårs:
Sommerhuse: ca. 4.500:
Husstande,ialt:
Indsamlet affald:
Behandlingsafg. pr.tons:
Behandlingsafgift, ialt:
Information:

Maj/okt
Tromler
Eksist. bruges
1 kg pr.hus.pr.år.
3.400
2.200 (helårs)
5.600
5,6 tons pr år.
7000 kr

5.900
4.000

39.200
10.000

Totalt/ kr. pr. år:

ca. 60.000
o

Totalt, kr. pr. husst. pr ar:

ca. 11

Totalt, kr pr kg

ca. 11

Finansiering,totalt: Over renovationsafgift.
Alternativ 2
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Dette alternativ dækker kommunen bedre. Afstanden mellem
container og borger bliver mindre. 15 nye placeringer skal
findes.Indsamling kan finde sted onsdag-fredag i tiden
15.00-19.00 og lørdage mellem ca. 9.00-13.00.
Aktivitet

Data

4 årlige afhentninger:
Emballage i miljøbil:
Emballage,husholdn.:
Indsamlingsmængde:
Husstande,jf. alt. 1
Indsamlet affald:
Behandlingsafg. pr.tons:
Behandlingsafg.,ialt:
Information:

Mar,jun,sep,dec
Tromler
Eksist. bruges
2 kg pr.hus.pr.år

kr/år
22.800
16.000

11,2 tons pr.år
7000 kr
78.400
20.000
ca. 140.000

Totalt, kr.pr.år
Totalt, kr. pr. husst. pr. år

ca. 25

Totalt, kr pr kg

ca. 13

Finansiering, totalt: Over renovationsafgift.
Indstilling:

På basis af ovenstående gennemgang indstilles, at al
ternativ 1 lægges til grund for det fortsatte arbejde.
Beslutning:

LU y >
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Pkt.nr: 254
Journalnr.... : 09.03.07
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1601

Sagsid/lbnr. 1545

Fdm. init.

INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Sagsfremstilling:
Fra RenoFlex er modtaget tilbud på indsamling af olie-og
kemokalieaffald fra private. Priserne, ekskl. moms., er
baseret på:
Alternativ

2

1

Stoppesteder:
15
Stop hvert sted:
20 min
Antal gange pr år : 12
Kørsel over:
1 dag
Tid, ialt pr år:
60 tim
Personale:
Firmaet
Transport til:
Hillerød
Pris:

66.000

3

15
20 min
24
1 dag
120 tim
Firmaet
Hillerød

30
20 min
48
1 dag
240 tim
Firamet
Hillerød

132.000

264.000

Indsamlingen foregår ved hjælp af miljøbil, jf. foto i
sagen. Det fremgår ikke af tilbuddet om transport til Hil
lerød er med i prisen.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Alternativ l:
En ordning svarende til 1 månedlig afhentning er flot.
Stoppestederne skal fastlægges nøjagtig, f.eks. svarende
placeringen af papir/glas-containerne. Indsamlingen finder
sted på hverdage. Ønskes lørdage anvendt beregnes en pris
på 8008 kr pr dag. Dette er ikke medregnet i det følgende.
Aktivitet

Data

12 årlige afhentninger:
Emballage i miljøbil:
Emballage, husholdn.:
Indsamlingsmængde,skøn:
Antal husstande,helårs:
Sommerhuse: ca. 4.500
Husstande, ialt:
Indsamlet affald:
Behandlingsafg. pr tons:
Behandlingsafgift,ialt:
Information:

Hver måned
Tromler
Eksist. bruges
2 kg pr.hus.prår
3.400
2.200 (helårs)
5.600
11,2 tons pr år
7000 kr

Totalt, kr pr år:

kr/år
66.000
24.000

78.400
20.000
ca. 190.000

Totalt, kr pr husst. pr år:

ca.

34

Totalt, kr pr kg

ca

17
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Finansiering, totalt: Over renovationsafgift.
Prisen pr time for miljøbilen er kr. 1.100. Bemandes bilen
med personer fra kommunen reduceres prisen med kr. 235.
Dette antages at svare til prisen for kommunens medarbej
dere, dvs. der er ikke tale om reelle besparelser.
Alternativ 2 og 3: Anses ikke for relevante.
Sammenligning: RenoFlex/De Grønne Miljøbiler
Timeprisen for en bemandet miljøbil er ca. 3 gange højere
i RenoFlex tilbud ( kr. 1.100) end i De Grønne Miljøbilers
tilbud (ca. kr. 360). RenoFlex7 alternativ 1 kan tidsmæs
sigt sammenlignes med De Grønne Miljøbilers alternativ 2.
I begge tilfælde bruges ca. 60 timer. Det er hovedsagelig
denne timepris der giver forskellen, øvrige udgifter er
ca. de samme.
Indstilling: Forvaltningen arbejder videre med de 2 tilbud
mhp at få dem helt sammenlignelige.
Beslutning

uÅvvi/l
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Pkt.nr: 255
Journalnr

09.03.07

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1602

Sagsid/lbnr. 1546

Fdm. init

INDSAMLING AF OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD

Sagsfremstilling:
De Grønne Miljøbiler har oplyst følgende mht afhentning
af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder:
Indsamlingen kan tilrettelægges som en rundkørsel til de
forskellige virksomheder. Disse besøges 1 gang pr. måned
på en fast ugedag.
Alle virksomheder vil ikke have behov for en månedlig af
hentning.
Før besøg skal en virksomhed telefonisk kontakte enten
kommunen eller vognmanden og bestille afhentning og evt.
nyt emballage.
Rundturen kan evt. kombineres med indsamlingen hos private
således, at virksomheder besøges fredagformiddag og ind
samlingen hos private starter fredag eftermiddag og fort
sætter lørdag formiddag.
Herved kan opnås en besparelse.
Den årlige indsamling hos virksomheder anslås at kræve ca.
50 timer a' maks. 300 kr/time, ialt ca. 15.000 kr pr år.
Dette beløb skal betales af virksomhederne eller bæres af
kommunen udfra en betragtning om, at de indsamlede mængder
stiger om det ikke koster penge.
Hertil kommer emballage og behandlingsomkostninger som
virksomhederne skal betale.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Affalds-producenter, -typer og -mængder er pt ved at blive
kortlagt.
Indstilling; Til orientering og evt. kommentarer.
Beslutning:
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Pkt.nr: 256

Journalnr

09.03.05

Sagsbehandler : HE

B .lbnr. 1593

Sagsid/lbnr. 1537

Fdm. init

KEMIKALIEAFFALDSDEPOTER

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har i brev af 4. september 1990 til Frede
riksborg Amt gjort amtet opmærksom på de tidligere regist
rerede potentielle kemikalieaffaldsdepoter i Jægerspris
kommune, jf. pkt. 201 på Miljøudvalgets dagsorden den 27.
august 1990.
Den 17. september 1990 er amtets svar modtaget.
Amtet skriver, at
- de nævnte 4 potentielle kemikalieaffaldsdepoter stadig
indgår i amtets faseopdelte undersøgelsesprogram
- de nævnte 4 tidligere lossepladser vil blive registre
ret i forbindelse med afslutningen af sidste fase i am
tets "historiske arealanvendelseskortlægning", som for
Jægerspris vedkommende forventes færdiggjort i 1991/92.
- såfremt Jægerspris kommune ønsker at udlægge ejendommen
matr.nr. 3k, Bakkegårde (Kulhuse losseplads) til rekrea
tivt område, forinden amtet har foretaget en forure
ningsundersøgelse, skal det ved undersøgelser godtgøres,
at den fremtidige anvendelse kan anses for sundheds- og
miljømæssigt forsvarlig.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Da byrådet ikke bevilgede de ønskede kr. 100.000 til
miljøundersøgelserne ved Kulhuse gi. losseplads bør konse
kvensen blive, at lokalplanens realisering afventer amtets
undersøgelser.
Indstilling:
Kommunen gennemfører ikke miljøundersøgelser ved Kulhuse
losseplads.
Sagen fremsendes til Teknisk udvalg til orientering.
Beslutning:
cbf'
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1599

Sagsid/lbnr. 1543

Fdm. init.

Py

KOMMUNEKEMI

Sagsfremstilling:
Fra Modtagestationen i Hillerød er den 17. oktober 1990
modtaget besked om, at der den 14. november 1990 afholdes
en besigtigelsestur til Kommunekemi i Nyborg.
Tilmelding til turen senest den 2. november 1990.
Se iøvrigt vedlagte brev.
Bilag: Brev om turen til Kommunekemi
Indstilling: Udvalget meddeler hvem som deltager.
Miljøafdelingen deltager med en eller to.
Beslutning
V/w "6-V
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1589

Sagsid/lbnr. 1533

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS -DSV

Sagsfremstilling;
Forvaltningen har den 11. oktober 1990 modtaget skrivelse
fra arkitekt Andreas Blinkenberg. Det er en kopi af et
brev til Miljøministeriet/Planstyrelsen vedr. forslaget
til lokalplan for Kyndby losseplads.
Man påklager Jægerspris kommunes afgørelse om ikke at
realitetsbehandle lokalplanforslaget på nuværende tids
tidspunkt .
Man henviser til §48 og §29 i kommuneplanloven.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Brevet indholder en bemærkning om, at amtet ikke vil ud
stede miljøgodkendelse, før der foreligger en godkendt lo
kalplan. Hertil kan anføres, at amtet heller ikke vil ud
stede en miljøgodkendelse før de supplerende undersøgelser
er udført.
Bilag: Brev fra Andreas Blinkenberg
indstilling:
Jægerspris kommune fremsender brev til Miljøministeriet
der redegør for sagens status og de kommende undersøgel
ser.
Miljøudvalgets beslutning meddeles Teknisk udvalg.
Sagen fremsendes til byrådet til orientering.
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1587

Sagsid/lbnr. 1531

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har den 5. oktober 1990 modtaget skivelse
fra Skibby.
Bilag: Brev fra Skibby af 4. oktober 1990
Indstilling: Til drøftelse
Beslutnin
Beslutning:
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Pkt.nr: 260
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1586

Sagsid/lbnr. 1530

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET

Sagsfremstilling;
Forvaltningen har den 5. oktober 1990 modtaget skrivelse
fra Koordinationsrådet. Rådet forslår, at Jægerspris kom
mune foranlediger, at Frederiksborg Amt tager Kyndby
losseplads ud af regionplanen.
Bilag: Brev fra koordinationsrådet af 2. oktober 1990.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1603

Sagsid/lbnr. 1547

Fdm. init

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET

Sagsfremstilling:
Som svar på Jægerspris skrivelse af 3. oktober 1990
vedr. forespørgsel om amtets eventuelle deltagelse i
undersøgelsesprogrammet for Kyndby losseplads, meddeler
amtet i skivelse af 17. oktober 1990, at man ikke vil
deltage i finansieringen af en grundvandsmodel.
Det er amtets vurdering, at en sådan model ikke kan indgå
i amtets planlagte kortlægning af grundvandsressourcerne
i Hornsherred.
Miljøafdelingens bemærkninger: Amtets holdning, selv om
den er svær at forstå, må respekteres. Kemp & Lauritzen
er orienteret.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning
¡ m g «. too
r viou o n O

pH

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.10.90

Side
41

Pkt.nr: 262

Journalnr.... : 07.00.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1597

Sagsid/lbnr. 1541

Fdm. init.

INFORMATION VEDR. SORTERING AF AFFALD

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet en vejledning om sortering af
affald i Jægerspris kommune. Vejledning vil blive publice
ret i Mostrupvejviseren 1991.
Bilag; Sorteringsvejledning
Indstilling: Til orientering og evt. kommentarer.
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1600

Sagsid/lbnr. 1544

Fdm. init.

AFFALDSDAG

Sagsfremstilling:
Forvaltningen foreslår, at der i foråret 1991 afholdes en
affaldsdag i kommunen.
De fysiske omgivelser kan f.eks. være Kignæshallen.
Formålet skal være at informere borgerne om affaldsbort
skaffelse i Jægerspris kommune, at bidrage til en øget
forståelse af miljømæssige hensyn på affaldsområdet, at
motivere til et øget genbrug, at få en kompost uden tung
metaller, at formindske affaldsmængden, at sikre gode
arbejdsforhold for skraldemændene etc.
Kignæshallen forsynes med
- renovationsspande, røde og grønne
- minicontainere
- sækkestativer
- glas/papir-containere
- indvendige stativer/spande
- indsamlingsemballage for sygehusaffald
- udstyr til indsamling af olie- og kemikalieaffld
- plancher
- regulativer
- affaldsplan
- takstblade
- sorteringslister
- resultater/statistik over indsamlede mængder etc.
Udenfor hallen opstilles renvasket skraldevogn og miljø
bil /containere.
I
-

hallen skal borgeren kunne møde:
borgmester
miljøudvalgsformand
andre politikere
miljøafdeling
modtagepladsens personale
skraldemænd
vognmænd
rådgiver (Carl Bro A/S)
affaldsselskab (AFAV I/S)

Der skal være aktiviteter som f.eks.
- hvordan sorteres i rødt/grønt
- konkurrencer for børn
- kompostering (hvordan gør man?)
Borgere/virksomheder inviteres via lokalblade, lokal
radio, opslag. Pressen inviteres. Skoler inviteres.
Enkelte relevante leverandører kan inviteres.
Der skal i givet fald nedsættes en arbejdsgruppe der fore-
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Dato
29.10.90

står planlægning og praktiske gøremål. Budget skal udar
bejdes og godkendes.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning,
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1585

Sagsid/lbnr. 1529

Fdm. init

INDSAMLINGSORDNING, PAP OG PAPIR

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Vedlagt skrivelse fra AFAV af 27. september 1990 frem
sendes markedsundersøgelse foretaget af Renovadan/Smø
rum Papir samt kartotek med adresser. AFAV anmoder kom
munerne om at tage kontakt med de virksomheder, der af
viser ordningen.
Miljøafdelingens bemærkninger:

Af skema fremgår, at
Gerlev købmandshandel
Bygaden 20
Gerlev
3630 Jægerspris
afviser ordningen.
Indstilling: Gerlev købmandshandel tilskives og anmodes om

en redegørelse for virksomhedens eksisterende ordning for
pap/papir. Kan virksomheden dokumentere, at pap/papir på
tidspunktet for regulativets ikrafttræden var omfattet af
en genanvendelsesordning, kan dispensation gives.
Beslutning:

5", vi0U<
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1584

Sagsid/lbnr. 1528

Fdm. init

NATRENOVATION

Sagsfremstilling;

Ved skrivelse af 28. september 1990, modtaget i forvalt
ningen samme dag, opsiger Jørgen Hansen sin kontrakt for
natrenovation. Af brevet henvises til det indgåede kon
traktgrundlag og det anføres, at opsigelsen først har
betydning fra sæsonstart i 1991.
Miljøafdelingens bemærkninger:

Gældende kontrakt er fra 1972 og kan opsiges med 6
måneders varsel fra en af siderne til en 1. april.
Opsigelsen er derfor indgået rettidigt.
Indstilling: Da
har opsagt sin kontrakt
vedr. renovation i Kulhuse, såvel dag- som natrenovation,
og da udvalget i denne anledning har besluttet at udbyde
arbejdet i offentlig licitation, indstilles, at Jørgen
Hansens natrenovationsentreprise indgår i det samlede ud
budsmateriale .

P/i
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1590

Sagsid/lbnr. 1534

Fdm. init.

PROJEKT VEDR. SKOLE, TEKNIK, MILJØ, LOKALSAMFUND

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har den 2. oktober 1990 afholdt et møde med
2 repræsentanter,
, fra
Danmarks tekniske Højskole (DtH), Institut for veje, tra
fik og byplan.
DtH præsenterede et forslag til projektide' gående ud på
at etablere et forskningssamarbejde mellem DtH, Danmarks
lærerhøjskole (DLH), teknisk forvaltning, en eller flere
skoler i Jægerspris og med deltagelse fra lokale grupper.
Ved mødet redegjorde forvaltningen for aktiviteter inden
for områdene drikkevand, spildevand, affald, naturpleje og
miljøtilsyn.
Forvaltningen gav udtryk for en generel interesse for at
høre nærmere om projektideen men det blev pointeret, at
forvaltningen har meget begrænsede ressourcer til at del
tage i arbejdet.
Nøgleordene for projektet er:
-

Brundtlandrapporten
økologisk bæredygtigt samfund
pædagogisk fornyelse
teknologisk udvikling
udvikling af undervisningsmateriale til folkeskolen
skole, hjem, lokalsamfund
samarbejde, skoleopland/teknisk forvaltning
miljøforbedringer
gennemskuelighed af samfund/eget liv
sammenhæng mellem viden, teknik, organisation og produkt

Finansiering af projektet søges tilvejebragt ved hjælp af
eksterne midler (forskningsråd) og evt. via DtH's licen
tiatordning. Kommunens bidrag er pt uklart.
Bilag: Oplæg til forskningssamarbejde mellem nævnte høj

skoler og en lokalgruppe i Skive.
Indstilling; Repræsentanter fra DtH, DLH, skoler/lærere

i Jægerspris, potentielle lokale beboergrupper, kulturel
forvaltning, kulturelt udvalg , teknisk forvaltning og
miljøudvalg indkaldes til en drøftelse af projektideen
forudsat, at projektet, emne- og ressourcemæssigt, stadig
er interessant efter næste orienterende projektmøde i
oktober.
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1591

Sagsid/lbnr. 1535

Fdm. init.

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har afholdt et møde med NESA A/S den 21.
september 1990 vedr. energibesparende foranstaltninger
i kommunale bygninger/anlæg indenfor elområdet.
I forlængelse af mødet fremsender NESA brev af 28. septem
ber med oplysninger om NESA's energitekniske rådgivning.
Uafhængigt af forvaltningens kontakt til NESA har elin
stallatør Jørgen Dam på eget initiativ haft kontakt til
NESA vedr. mulighederne for elbesparende foranstaltninger
på Møllegårdsskolen.
Detaljerne fremgår af NESA's brev som er vedlagt.
Miljøafdelingens bemærkninger:
I henhold til styrelsesvedtægten sorterer kommunale byg
ninger som skoler,institutiner mv under teknisk udvalg
og rensningsanlæg/vandværker under miljøudvalget.
Elbesparelser i skoler mv. er primært knyttet til belys
ningsanlæg medens elbesparelser på rensningsanlæg/vandværker primært er knyttet til rensning og transport af vand.
Da elbesparelser således vil kunne omfatte bygninger/anlæg
under begge udvalg anbefales, at eventuelle tiltag koordi
neres udfra princippet om størst mulig nytteværdi.
I denne forbindelse skal det igangværende energiprojekt
nævnes. Projektet vil udover at belyse mulighederne for
halmbaseret fjernvarme også omhandle mulighederne for el
besparelser.
NESA7s brev vil blive behandlet på Teknisk udvalgs møde
den 1. november 1990.
Bilag; Brev fra NESA af 28.september 1990.
Indstilling;
Firmaet Plan & Projekt tilsendes brevet fra NESA og ud
bedes om kommentarer til dette i relation til enegiprojektet.
Teknisk udvalg orienteres om udvalgets beslutning.
Jøpliifnirirr«
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1598
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 1542

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfremstilling:
Den 31. juli 1990 er modtaget en ansøgning om at bebo som
merhuset
Rolf Kragsevej 7, Kulhuse
matr.nr. 4 AK, Barakkerne
hele året. Ansøgeren er den 27. september 1990 bedt om at
fremkomme med en lægeerklæring. Denne blev modtaget den
10. oktober 1990 sammen med et følgebrev.
Af ansøgningen fremgår, at:
- at ansøgeren i godt 7 år har søgt om en større og bedre
lejlighed i København
- nuværende lejlighed er meget fugtig, kun med varme i
stuen
- ansøgerens 3 børn på henh. 4, 14 og 17 år ofte er syge
pga fugtigheden
- ophold i sommerhuset hjælper.
Det oplyses endvidere, at:
-

sommerhuset har bad, toilet, køkken mv.
pigen på 17 skal starte EFG den 6. august 1990
drengen på 14 skal starte 8. klasse
børnehaveplads til den mindste ikke skal bruges.

Af lægeerklæringen fremgår, at
- familien bor i en fugtig lejlighed og at det hidtil
har været forgæves at få en anden
- at der er astma i familien.
Af følgebrevet femgår, at
- nuværende lejlighed er så fugtig at vandet driver ned
af væggene og laver store skjolder
- henvendelser til Københavns kommune ikke har resulteret
i noget
- man selv, med faglig hjælp, har prøvet at udbedre for
forholdene, men forgæves
lp******-----—
—
- børnene nu er forkølede og hoster m e g e t nia
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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B.lbnr. 1592

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 1536

Fdm. init.

p.
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RECIPIENTKVALITETSPLAN, ISEFJORDEN

Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 15. oktober 1990 bekræfter Frederiksborg
Amt modtagelsen af kommunens bemærkninger/indsigelser til
forslaget til recipientkvalitetsplan for Isefjorden og op
land.
Vestsjællands-, Roskilde- og Frederiksborg amter vil nu i
fællesskab behandle de indkomne høringssvar og herefter
udarbejde det endelige planforslag. Efter politisk behand
ling i de 3 amtsråd vil planforslaget blive udsendt til
høring omkring årsskiftet.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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