JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 25» marts 1991, kl. 13.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 345

til

370

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 345 UDBYGN. AF RENSEANLÆG TØRSLEV TIL PHOSPHORFJERNEL.
Pkt.nr. 346 INDBERETNING AF INDVUNDNE VANDMÆNGDER 1990.
Pkt.nr. 347 BADEVANDSANALYSEPROGRAM 1991.
Pkt.nr. 348 SKADEDYRSBEKÆMPELSE.
Pkt.nr. 349 BERETNING OM MILJØTILSYN I 1990.
Pkt.nr. 350 MØDE MED FORSVARET OM FREMTIDIGT TILSYNSGRUNDLAG.
Pkt.nr. 351 TILLÆG TIL KAP. 5-GODK. AF RENG.-OG HÅRPLEJEMIDLER
Pkt.nr. 352 VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE MARIESMINDE, STORGÅRDSV.50
Pkt.nr. 353 AFBRÆNDING AF DÆK M.M., RISBJERGGÅRD KYNDBYVEJ 56
Pkt.nr. 354 MILJØFORHOLD PÅ SKALLEFABRIKKEN I GERLEV.
Pkt.nr. 355 DELTAGELSE I BLÅ FLAG 91-KAMPAGNE.
Pkt.nr. 356 REGNSKAB FOR 1990 FOR LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN I/S
Pkt.nr. 357 KENDELSE VEDR. MADEMOSEN, GERLEV.
Pkt.nr. 358 MILJØTILSYN SIDEN 01.01.91.
Pkt.nr. 359 AFFALDSDEPOTER.
Pkt.nr. 360 AFFALDSPLANLÆGNING.
Pkt.nr. 361 INDSAMLINGSORDNING, STORSKRALD.
Pkt.nr. 362 AFFALDSPLAN, SPØRGSMÅL FRA SOGNESKOLEN.
Pkt.nr. 363 FRITAGELSE FRA GRØN AFFALDSBEHOLDER.
Pkt.nr. 364 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.
Pkt.nr. 365 FREDERIKSVÆRKS EVT. UDTRÆDEN AF AFAV.
Pkt.nr. 366 AFAV I/S
Pkt.nr. 367 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.
Pkt.nr. 368 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.
Pkt.nr. 369 ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.
Pkt.nr. 370 EFTERRETNINGSSAGER.

Dato
25.03.91

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
3

Pkt.nr: 345
Journalnr.... : 06.03.12
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2829

Sagsid/lbnr. 2032

UDBYGN. AF RENSEANLÆG TØRSLEV TIL PHOSPHORFJERNEL

Fdm. init.

Ptf

Økonomi:
Sagsfremstilling:
MU behandlede den 11.02.90 sag om udbygning af kommunens
renseanlæg i Tøreslev svarende til krav svarende til
recipientkvalitetsplan og vandmiljøplan. Det blev
besluttet at udbygge anlægget til fjernelse af phosphor,
og sagen blev fremsendt til TU med henblik på frigivelse
af anlægsmidler.
TU ønskede bedre grundlag for bedømmelse i form af
overslag. I forbindelse med udarbejdelse af økonomisk
overslag er det nødvendigt at vælge princip for teknisk
løsning. Firmaet I. Kriiger A/S har udarbejdet notat, som
redegør for de økonomiske aspekter ved en række
forskellige løsninger.
Indstilling: Det indstilles, at den tekniske løsning med
nedgravet 70 m3 tank og brug af ferrosulfat (tøsne)
vælges. Denne løsning er klart billigst og tillige
særdeles fleksibel, idet andre kemikalier senere kan
vælges, hvis prisforholdene ændres.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
4

Pkt.nr: 346
Journalnr.... : 13.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2828
Sagsid/lbnr. 2031

Fdm. init.

INDBERETNING AF INDVUNDNE VANDMÆNGDER 1990.

Pif

økonomi i
Sagsfremstilling t
Den i kommunen indvundne vandmængde til vandforsynings
formål og til markvanding m.v. indberettes årligt til
amtet.
Der er indsamlet oplysninger fra private almene vand
værker, de kommunale vandværker og fra ca. 55 indvindin
ger til markvanding. For 1990 er vandmængden opgjoret til
ca. 1.500.000 m3, hvilket er ca. 13 % mindre end i 1989.
Vandværkerne har generelt indvundet lidt mindre vand, men
årsagen til faldet i forhold til foregående år skyldes
primært fald i det opgivne forbrug til markvanding, her
er faldet ca. 30 % .
Indstilling: Til orientering

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
5

Pkt.nr: 347
Journalnr

09.19.01

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2827

Sagsid/lbnr. 2030

Fdm. init

BADEVANDSANALYSEPROGRAM 1991

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt har fremsendt forslag til prøveudtag
ningsprogram i 1991 vedr. kontrol af badevandskvalitet.
Forslaget svarer til tidligere års program, idet der dog
er tale om en reduceret frekvens for to af 8
prøveudtagningsstationer. Frekvensen har her kunnet
nedsættes fra 10 til 5 prøver, da vandkvaliteten i en
årrække har været fin, og der i områderne ikke er
spildevandsudledning.
Indstilling: Det indstilles, at forslaget godkendes.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
6

Pkt.nr: 348

Journalnr.... : 09.13.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2826

Sagsid/lbnr. 2029

Fdm. init.

SKADEDYRSBEKÆMPELSE.

Fff

økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 8. februar anmoder Specialar
bejder
om kommunens tilladelse til erhvervsmæssig bekæmpelse af
muldvarpe, mosegrise, rotter og andre skadedyr. CCH har
autorisation og øvrige nødvendige godkendelser.
CCH er på nuværende tidspunkt ansat ved Jægerspris
kommune materielgården, og varetager bl.a. kommunens
praktiske opgaver i forbindelse med bekæmpelse af
rotter m.v. CCH fylder i indeværende år
, men ønsker at
fortsætte en erhvervsaktiv tilværelse, selvom han har
mulighed for at gå på pension.
Indstilling: Til drøftelse
BESLUTNING:
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Dato
25.03.91

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
7

Pkt.nr: 349
Journalnr

09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2816
Sagsid/lbnr. 2019

Fdm. init

BERETNING OM MILJØTILSYN I 1990

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der vedlægges udkast til beretning om tilsynet i 1990.
Som noget nyt skal beretningen omfatte miljøarbejdet i
bredere forstand end tidligere, således at ikke blot
tilsyn, men også kortlægning og planlægning skal medtages.
Beretningen giver derfor et langt mere dækkende indtryk
af det samlede miljøarbejde i kommunen.
Personaleforbruget har i 1990 i alt været 3 årsværk.
Hovedparten - 1,8 - er anvendt til planlægning indenfor
affaldssektoren, vandforsyning og spildevand.
Der er anvendt 0,8 årsværk til tilsyn, præcist det niveau,
der i sin tid er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Kom
munernes Landsforening. Tilsynsindsatsen er klart forbedret
i forhold til tidligere år (52 mod 21 i 89, og 14 i 88);
men det er stadig sådan, at mange, også større, virksomhe
der ikke er besøgt, herunder landbrug med erhvervsmæssigt
dyrehold. Netop tilsynet med landbrug er udvalgt som spe
cielt tema i årets beretning. Det kan ikke udelukkes, at
Miljøstyrelsen igen i år vil anmode om en nærmere rede
gørelse fra Jægerspris om miljøtilsynet.
Årsagen til de manglende tilsyn er, at der har været flere
meget tidskrævende sager, samt at det har været tidskræven
de at opbygge virksomhedsregisteret. De to store sager
fortsætter i 91: Danform og Skydeterrænet; desuden må det
forventes, at der kommer mindst fem kap.5 ansøgninger.
Der forestår en omstrukturering i teknisk forvaltning i
forbindelse med genbesættelse af JMJ's stilling. Der påreg
nes herunder tilført ekstra arbejdskraft til miljøarbejdet.
Bilag:

udkast af 20.02.1991 til beretning om miljøtilsyn.

Indstilling:
- at udkastes godkendes,
- at der annonceres i Frederikssund Avis om
fremlæggelse på rådhus og biblioteker,
- at beretningen videresendes til byrådet til mødet
16.04.
BESLUTNING:

J7EGERSPRIS KOMMUNE
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91
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Pkt.nr: 350
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2825

Sagsid/lbnr. 2028

Fdm. init.

MØDE MED FORSVARET OM FREMTIDIGT TILSYNSGRUNDLAG,
SAMT TIDSPUNKT FOR OPHØR AF BRUG AF LILLEVANGSBANEN.

Pif

økonomi:
Sagsfremstilling;
Der er fastsat ny dato for møde med forsvaret med
nedenstående dagsorden:
1) Drøftelse af de fremtidige rammer for miljøtilsyn på
grundlag af de to foreliggende udkast, udarbejdet af hhv.
forsvaret og miljøafdelingen (jf. udvalgsmødet 25.02.91).
2) Fastlæggelse af tidspunktet for ophør af brug af
Lillevangsbanen.
Mødet afholdes mandag 15.04.1991 kl 14.00 på Jægerspris
Rådhus.
Bilag:

udleveret hhv. 24.09.90 pkt.219 og 25.02.1991

Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
10

Dato
25.03.91

Pkt.nr: 351
Journalnr

09.02.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2818

Sagsid/lbnr. 2021

Fdm. init

TILLÆG TIL KAP. 5-GODK. AF RENG.-OG HÅRPLEJEMIDLER,
LANDERSLEWEJ 66.
Økonomi:
Sagsfremstilling;
Opstilling af et tappeapparat for tyktflydende væsker på
ovennævnte virksomhed skal realitetsbehandles i kommunen
(jf MU 25.02.91 pkt.331). Fra
er 14.03.91
modtaget supplerende beskrivelse af apparatet. Der vil
under brug blive opsat en opsamlingsbeholder under
tappeapparatet med større kapacitet (20 1) end
produktbeholderen (15 1).
Samtidig søges om tilladelse til at foretage aftapning med
pumpe fra blandekarrene. Aftapningen vil stadig foregå
indenfor den kant, der sikrer opsamlingsmulighed for spild.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Virksomhedens karakter kan ikke siges at blive ændret ved
indførelse af de ansøgte to ændringer. Miljøstyrelsen
anfører i sin afgørelse, at virksomhedens placering er
acceptabel i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser.
Risikoen for forurening bliver næppe ændret ved indførelsen
af tappeapparatet (forudsat at produkttyperne ikke
udvides). Aftapning med pumpe kan ikke ske uovervåget, og
indholdet af et blandekar kan opfanges bag opkanten; heller
ikke ved denne proces skønnes der at være stor risiko for
forurening.
Landerslev bylaug er gjort opmærksom på ansøgningen og er
opfordret til at fremsætte eventuelle kommentarer.
Bilag: udkast af 21.03.91 til kapitel 5-godkendelse
(eftersendes).
Indstilling;
BESLUTNING:

- at udkastet godkendes.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 352

Journalnr.... : 06.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2821

Sagsid/lbnr. 2024

Fdm. init.

VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE MARIESMINDE, STORGÅRDSV.50

økonomi:
Sagsfremstillingi
, Storgården, har 11.01.91 genfremsat en
gammel klage over manglende vedligeholdelse af et vandløb
over matr. 1 d Dalby. Vandløbet starter i et drænsystem på
matr.nr. 1 b Dalby (tilhørende Storgården), fortsætter ind
under den gamle frugtplantage (Mariesminde) og videre ud
over matr.nr. 2 b (tilhørende Orebjerg).
På Mariesminde er hele det rørlagte vandløb fra en brønd 15
m fra skellet til Storgården dækket af 5- 25 cm vand. Ved
det modsatte skel er der også en brønd. Nok kommer der vand
til denne, men slet ikke i de mængder, ledningen burde
kunne give. På nuværende tidspunkt burde marken være tør,
klar til tilsåning. Der er derfor ikke tvivl om, at
ledningen trænger til oprensning, måske også udbedring.
Miljøafdelingen har skriftligt gjort ejeren opmærksom på
problemet, og givet forvarsel om påbud om oprensning iht.
vandløbslovens bestemmelser. Eventuelle kommentarer fra
parterne er udbedt inden mødet.
Teknisk udvalg besluttede 02.02.89 at sende forvarsel om
oprensning, subsidiært at kommunen oprensede vandløbet på
ejerens vegne og for hans regning.
Bilag: Forvarsel af 15.03.91 til
Kortskitse
Indstilling:
- at der gives påbud som varslet,
- at miljøafdelingen generelt delegeres kompetance til
at udstede vedligeholdelsespåbud iht. vandløbslovens
§ 54.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91
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Pkt.nr: 353

Journalnr

07.01.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2817

Sagsid/lbnr. 2020

Fdm. init

AFBRÆNDING AF DÆK M.M., RISBJERGGÅRD KYNDBYVEJ 56

Økonomi:
Sagsfremstilling:
05.03.91 om eftermiddagen forårsagede afbrænding af en
affaldsbunke på en mark ved Jungedalsvej indeholdende gamle
bildæk en meget kraftig sort røgudvikling. Brandvæsenet
slukkede, og politiet optog rapport. Dog har ejeren endnu
ikke afgivet forklaring, idet politiet ikke har kunnet
træffe ham. Miljøafdeling og politi foretog et fælles
besøg 07.03.
07.03. var brandstedet fuldstændig rengjort. Restaffaldet
er anbragt i en jernbunke, og pånær enkelte dækstumper
egnet til genanvendelse som jern. Dækresterne må til los
seplads.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Denne form for affaldsbortskaffelse er helt klart miljø
mæssig uacceptabel pga. luftforurening. En vis
jordforurening kan ikke udelukkes.
Det anbefales derfor at give ejeren en anvisning iht. § 7 i
bekendtgørelse nr. 118 af 23.02.1991 om bortskaffelse af
affald, således at dæk o.lign. fremover skal bortskaffes
til losseplads eller (hvis muligt) genanvendelse.
Hvis en sådan anvisning i fremtiden skulle blive overtrådt,
kan det medføre bødestraf. Der er derimod ikke umiddelbar
mulighed for bødestraf ved overtrædelse af de §§ i miljø
beskyttelseslov og miljøreglement, der omhandler gener og
uhygiejniske forhold - kun hvis et påbud overtrædes, kan
bødestraf komme på tale.
Der er i øvrigt truffet aftale om miljøtilsyn fredag 22.03.
hos ejerens virksomheder (landbrug og maskinstation).
Indstilling:
- at der gives anvisning på fremtidig bortskaffelse
som foreslået.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
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Pkt.nr: 354

Journalnr

: 09.02.06

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2820

Sagsid/lbnr. 2023

Fdm. init.

MILJØFORHOLD PÅ SKALLEFABRIKKEN I GERLEV.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Via formanden for miljørådet i Roskilde Fjord,
,
er der 05.03.91 indgået en klage over forskellige miljø
forhold ved skallefabrikken: slambassinerne angives ikke at
være udført korrekt, og der er deponeret skallemel i vand
kanten, således at der bliver udvasket kalkslam ved høj
vande. Endvidere siges, at et skallelager er anlagt så
højt, at der er opsat skilt med teksten: "Fare for skred".
Miljøtilsynet påhviler amtet, hvorfor henvendelsen er
videresendt hertil.
Indstilling:
BESLUTNING:

til drøftelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
14

Pkt.nr: 355
Journalnr.... : 04.11.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2822

Sagsid/lbnr. 2025

Fdm. init.

Pif

DELTAGELSE I BLÅ FLAG 91-KAMPAGNE.

Økonomi:

Omkring kr. 8.000

Sagsfremstilling:
Eventuel ansøgning om deltagelse i årets Blå Flag-kampagne
skal indsendes inden 05.04.91. Turistforeningen er i lighed
med tidligere år meget interesseret, og er indstillet på
at yde en væsentlig arbejdsindsats, især ved at stå for 5
arrangementer (punkt 12).
Der er i alt 26 krav til strandene (se Kriterier for
strande 1991 (vedlagt)). 18 af kravene er obligatoriske alle disse er opfyldt for begge de to aktuelle strande,
Kulhuse Strand og Vesterstrand.
De øvrige
8 krav er tillægskrav, og af disse kan der udelades et. Da
der ikke findes handicapfaciliteter ved nogen af de to
strande bliver det nødvendigt at opfylde de resterende 7.
Deltagelse ved
redningsudstyr
vand. Hvorvidt
tionsmateriale
undersøges.

Vesterstrand forudsætter anskaffelse af
og muligvis analyser af vandkvalitet på lavt
toiletforhold, førstehjælpsudstyr, informa
mm. er tilfredsstillende ved begge strande

Udgfiterne til deltagelse beløber sig til kr. 2500 pr.
strand for deltagelse. Derudover kan der komme udgifter på
skønsmæssigt et par tusind til redningsudstyr, opslagstav
ler, renovering af flagstang etc. Der er ikke i budget 91
afsat penge til Blå Flag.
Bilag: Kriterier for Blå Flag strande 91.
Indstilling:
- at udvalget beslutter, om kommunen skal deltage i
91-kampagnen,
- i givet fald tager stilling til financiering.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
15

Pkt.nr: 356
Journalnr.... : 09.12A04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2819
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 2022

fif

REGNSKAB FOR 1990 FOR LEVNEDSMIDDELKONTROLLEN I/S

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har fremsendt vedlagte regnskab for
1990 med et følgebrev, hvori formanden for bestyrelsen
godkendte regnskabet. Efterfølgende har to bestyrelsesmed
lemmer (bl.a. repræsentanten for Jægerspris,
gjort indsigelse mod denne godkendelse, og der er nu
indkaldt til bestyrelsesmøde.
Bilag: Regnskab for 1990 for Levnedsmidelkontrollen med
følgebrev af 26.02.91.
Indstilling: til drøftelse.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
16

Pkt.nr: 357
Journalnr

01.05.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2824

Sagsid/lbnr. 2027

KENDELSE VEDR. MADEMOSEN, GERLEV

Fdm. init

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Overfredningsnævnet har 20.02.1991 stadfæstet frednings
nævnets kendelse af 02.11.1989 vedrørende højden på
afløbsbrønden fra mosen. Det fastholdes, at koten skal være
8,89 m DNN, som fastsat i 1972, og ikke lavere, som ønsket
af ejeren.
Hvis ejeren fortsat ønsker en lavere kote af hensyn til
mulighederne for hestegræsning, kræver det en ændring af
fredningen, og sag herom skal i givet fald rejses efter
reglerne i naturfredningslovens §34a (dvs at sagen skal
rejses af en offentlig myndighed eller en særlig godkendt
forening ell. institution).
Indstilling;
BESLUTNING:

til efterretning.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
17

Pkt.nr: 358

Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 2823

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2026

Fdm. init.

Hf

MILJØTILSYN SIDEN 01.01.91.

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Der vedlægges en liste over miljøtilsyn siden 01.01.91.
Bilag: liste af 20.03.1991
Indstilling:

til efterretning

BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
25.03.91

Side
18

Pkt.nr: 359
Journalnr.... : 09.03.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2830

Sagsid/lbnr. 2033

Fdm. init.

?H

AFFALDSDEPOTER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 25. februar 1991, vedr. registrering og ting
lysning af gamle nedlagt fyld- og lossepladser, fremsender
Frederiksborg Amt oplysningsskemaer om affaldsdepoter.
I skrivelsen nævnes, at loven om affaldsdepoter trådte i kraft
den 1. september 1990. Loven er en revision af lov om kemi
kalieaffaldsdepoter fra 1983.
Nu omfatter loven også bl.a. gamle lossepladser, oprettet før
1. oktober 1974 og nedlagt senest den 1. september 1990.
Amtet skal tinglyse registreringen på ejendommen.
Forinden skal grundejeren og kommunen have mulighed for at ud
tale sig med henblik på forebyggelse af eventuelle fejlregist
reringer.
I vedlagte oplysningsskemaer er samlet de oplysninger som amtet
har for hver losseplads.
Oplysninger om nuværende ejer og aktuel anvendelse af ejendommen
er i december 1990 indhentet fra kommunens ejendomsregister.
Kommunen bedes be- eller afkræfte de angivne oplysninger om losse
pladserne samt såvidt muligt udfylde skemaet fuldstændigt.
Angivelse af tidligere ejer og bruger af ejendommen skal være for
den periode, hvor lossepladsen var i brug.
Nuværende grundejer har også fået tilsendt skemaerne med henblik
på eventuelle kommentarer.
De udfyldte skemaer og evt. bemærkninger bedes snarest og inden
1. april 1991 fremsendt til amtet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at færdigbehandle
oplysningerne inden udsendelse af dagsorden. På udvalgsmødet vil
miljøafdelingen gennemgå materialet og fremkomme med forslag til
kommentarer. Udvalgets evt. kommentarer vil herefter blive
indarbejdet i besvarelsen til amtet.
Indstilling: Til drøftelse.
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AFFALDSPLANLÆGNING.

Fdm. init.

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På mødet med Carl Bro A/S den 5. marts 1991 blev aftalt, at
firmaet indkaldes til et ekstraordinært møde med Miljøudval
get. Dette møde kan evt. afholdes den 15. april 1991.
Forvaltningens bemærkninger til udkastet til affaldsplan vil
blive fremsendt til Carl Bro A/S. Nyt udkast vil kunne fore
ligge i efter påske, uge 14 eller 15.
I forbindelse med affaldsplanlægningen har Carl Bro A/S frem
sendt en oversigt vedr. sagsøkonomien. Heraf fremgår, at det
forventede merforbrug i forhold til aftalt honorarramme er
på ca. 63% svarende til kr. ca. 56.000.
Carl Bro A/S har udtrykt ønske om at mulighederne for en del
vis dækning af dette merforbrug diskuteres. Man foreslår selv
en extra honorering på kr. 22.350, svarende til 25% af aftalt
beløb.
Miljøafdelingens bemærkninger;
En imødekommelse af firmaets ønske om extrahonorering må forud
sætte at der er indtruffet omstændigheder, der har ændret op
gavens karakter eller at der kan peges på forhold der ikke kunne
forudsættes på aftaletidspunktet. Disse forhold skal dokumen
teres. Den indgåede skrivelse er ikke tilstrækkelig.
Endvidere må et extrahonorar afvente opgavens færdiggørelse.
Forudsat et tilfredstillende resulatat, kan miljøafdelingen an
befale, at udvalget drøfter muligheden for, at firmaet nu
orienteres om ,at man senere kan fremsende extraregning på maks.
10% af oprindeligt honorar, dvs. kr. 8.940.
Indstilling:
1) Udvalget fastlægger mødedato for en gennemgang af affalds
planen.
2) Udvalget tager stilling til om Carl Bro's anmodning om
extrahonorar kan imødekommes.
BESLUTNING:
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INDSAMLINGSORDNING, STORSKRALD.
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økonomi i
Sagsfremstilling:
To sommerhusgrundejerforeninger og en privatperson har på
det sidste spurgt om kommunens planer vedr. storskraldsordning
nu når Maglehøjgård losseplads lukker.
Udkastet til affaldsplan indholder intentioner om en bemandet
genbrugsplads, evt. i kombination med modtagepladsen.
Stationen er tidsmæssigt planlagt til ultimo 1992.
Forvaltningen havde den med på "ønskelisten" for budget 1991,
men den kom ikke med.
Udkastet til affaldsplan indholder endvidere tanker om etablering
af en tilkaldeordning der kan træde i funktion pr. 1/7-91, dvs.
når Maglehøjgård lukker. Denne ordning tænkes videreført efter
at genbrugspladsen er etableret, dog i reduceret omfang.
Indtil ultimo 92 anbefaler udkastet til affaldsplan en
henteordning for storskråld. Beboerne kan en gang om måneden
på en nærmere fastlagt dag stille storskrald frem på fortovet.
Her vil det blive hentet af en vognmand.
Miljøafdelingens bemærkningeri
Det anbefales, at tilbud indhentes fra 2 vognmænd.
Indstilling:
Udvalget bedes tage stilling til
- tilkaldeordning
- henteordning
samt hvordan arbejdet kan igangsættes senest den 1/7-91, dvs bl.a
om arbejdet skal udbydes i licitation eller om tilbud skal ind
hentes fra 2 vognmænd.
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AFFALDSPLAN, SPØRGSMÅL FRA SOGNESKOLEN.

Fdm. init.
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Økonomi:
Sagsfremstilling i
Fra Sogneskolen, 10. klasse, er modtaget en række spørgs
mål om bl.a. Kyndby losseplads, genbrugsaffald, olie- og
kemikalieaffald og fremtiden.
Spørgsmålene skal danne baggrund for et radiointerview om
miljøforhold i Jægerspris kommune som et led i 10. klasses
projektarbejde med Brundtland-rapporten.
Man ønsker at interviewet kan finde sted på rådhuset onsdag
den 20. marts fra klokken 12.00. Hvis tidspuktet ikke passer,
ønsker man en tilbagemelding inden tirsdag den 19. marts.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Udvalgsformanden eller næstformand bør deltage i interviewet.
Miljøafdelingen har den 19. marts 1991 meddelt Sogneskolen, at
brevet forelægges udvalget den 25. marts 1991. Herefter melder
vi tilbage om en dato, enten lige før eller lige efter påske.
Miljøafdelingen er selvfølgelig udvalget behjælplig med at
besvare spørgsmålene såfremt dette måtte ønskes.
Indstilling:
Deltagere og mødedato fastlægges.
BESLUTNING:
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FRITAGELSE FRA GRØN AFFALDSBEHOLDER.

Fdm. init.
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Økonomi:
Sacrsfremstilling:
Den 6. februar 1991 er i forvaltningen modtaget en skrivelse
fra ejeren af
, 3630 Jægerspris.
I brevet anføres, at husholdningen er meget nedskåret og at
køkkenaffald ikke mere forekommer. Det der forekommer
komposteres.
Den 18. februar 1991 har ejeren rykket for et svar.
Forvaltningen aftaler samme dag at dispensationsmulighederne
vil blive undersøgt og at sagen evt. vil blive forlagt
miljøudvalget.
Ved skrivelse af 25. februar 1991 til ejeren anmodes om
dokumentation for at husholdningen nu er af en sådan karakter,
at grøn affaldsbeholder ikke mere er nødvendig.
Den 27. februar 1991 modtages brev fra ejeren, der blot gentager,
at der ikke forekommer "hus-køkkenaffald". Dette skyldes, at
ejeren får maden bragt.
Miljøafdelingens bemærkninger?
Det er miljøafdelingens opfattelse, at dagrenovationen nu er
opdelt i 2 fraktioner, mod tidligere en. Man kan ikke vælge
om man vil have rød eller grøn, man har det bare. Man kan
slippe fra den grønne spands fysiske tilstedeværelse, hvis
man absolut ikke har noget at bruge den til. Vi kan jo ikke
tvinge folk til at have grønt affald. Men man kan ikke slippe
for betaling. Hvis dette var muligt ville vi se en strøm af
dispensationsansøgninger og aftagende mængder kompost.
Kommunen har jo allerede købt spande og fået dem anbragt.
Man betaler for retten til at komme af med affaldet og det
ligegyldigt hvor meget man har.
Kun i særlige tilfælde kan man slippe for den grønne spand.
F.eks. har KFUM-lejren kun den røde fraktion fordi lejrens
sæsonprægede virksomhed med mange udenbys gæster gør det
umuligt at opretholde en god kildesortering.
Indstilling;
Udvalget kan ikke godkende et nedslag i renovationsafgiften.
Derimod kan udvalget acceptere, at den grønne spand ikke
er nødvendig når grønt affald ikke forekommer. Dispensation
for grøn spand meddeles for 1 år. Herefter kræves en ny
dispensationsansøgning. Det er ejerens forpligtelse at
underrette kommunen såfremt der i denne periode opstår et
behov for sortering i grøn fraktion. Forekommer grønt affald
i den røde spand vil dispensationen ophøre uden varsel.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.

Fdm. init.
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Økonomi:
Sagsfremstilling i
Forvaltningen har den 30. januar 1991 modtaget brev med bilag
fra Koordinationsrådet.
Af brevet fremgår, at Miljøministeriets delgodkendelse af
regionplantillæg 88 bl.a. indholder et særkrav til Kyndbylokaliteten, fremsat af Landbrugsministeriet. Særkravet
betyder iflg. brevet, at der i forbindelse med den opfølgende
miljøgodkendelse, og forinden lossepladsen etableres, skal
dokumenteres, at markvandingsmulighederne ikke vil blive skadet
af lossepladsen for de omkringliggende 5-600 ha landbrugsareal,
jf. side 5 i delgodkendelsen.
Som et andet bilag til brevet er fremsendt en kopi af Landbrugs
ministeriets brev til Planstyrelsen af 6/8-88, hvori Landbrugs
ministeriet ønsker Kyndby-lokaliteten friholdt.
Mht Miljøministeriets særkrav til Kyndby-lokaliteten spørger
Koorinationsrådet om der er taget skridt til en sådan doku
mentation i de planlagte hydrogeologiske undersøgelser, samt
i bekræftende fald hvilke,
Miljøafdelingens bemærkninger:
Sagen vil inden udvalgsmødet blive drøftet med Kemp & Lauritzen.
Resultatet vil blive forelagt udvalget på mødet.
Indstilling; Til drøftelse.
BESLUTNING:
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FREDERIKSVÆRKS EVT. UDTRÆDEN AF AFAV.
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har den 14. marts 1991 modtaget brev fra Stenløse
kommune vedr. Frederiksværks evt. udtræden af AFAV.
Vedlagt brevet er fremsendt
- notat af 10. januar 1991 fra AFAV
- brev fra Stenløse til AFAV af 24. januar 1991
- supplementdagsorden for møde i Stenløse kommunes øk.udvalg
den 7. marts 1991
- brev fra AFAV til Stenløse kommune af 11. marts 1991
- brev fra AFAV til Frederiksværk kommune af 11. marts 1991
Miljøafdelingens bemærkninger:
Jægerspris byråd har den 19. februar 1991 behandlet Frederiksværks
evt. udtræden af AFAV. Byrådet tiltrådte de af miljøudvalg og
økonomiudvalg afgivne indstillinger.
Indstilling:
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om sagen skal tages op
til fornyet behandling.
BESLUTNING:
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Fdm. init.

APAV I/S

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har til
, AFAV, fremsendt følgende
forslag til punkter som ønskes drøftet på møde i chefgruppen
den 26. marts 1991:
-

aftaler vedr. forbrænding henh. salg af kompost
deponeringsbehov baseret på kommunale affaldsplaner
AFAV's handlingsplan, status & opfølgning
organisations/administrationshåndbog for AFAV
kursus for vognmænd
information.

Den 18. marts 1991 er fra AFAV modtaget dagsorden for mødet den
26. marts 1991.
Indstilling:
Udvalget tager stilling til om man har evt. andre ønsker til
drøftelse på mødet den 26. marts eller om man har kommentarer
til de enkelte punkter.
BESLUTNING:
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HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 20. januar 1991, indgået i teknisk
forvaltning den 28. januar 1991, ansøger ejeren af
3630 Jægerspris
om helårstilladelse for sig selv og sin kone
Som begrundelse anføres, at
- man driver erhverv i sommerhusområdet i Dalby Huse,
Dalby sommermarked,
Miljøafdelingens bemærkninger:
Kommunens retningslinier for dispensation fra forbuddet om
helårsbeboelse i sommerhus omfatter personlige dispensationer
til:
-ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, og af de
i sommerhuslovens §1, stk. 4, nævnte virksomheder, når
det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
Indstilling:
Til drøftelse.
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Sagsid/lbnr. 2035

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

ftf

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse indgået den 12. november 1991 ansøger ejeren af
- matr. nr. 8 DD, Gerlev
om dispensation fra sommerhuslovens forbud mod helårsbeboelse
i sommerhus.
Som begrundelse anføres, at

For yderligere oplysninger henvises til
valtningen, Jægerspris kommune.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Miljøafdelingen har kontaktet
udleveret ansøgerens sagsakter.
oplysninger i sagen.

, socialfor

den 2/1-91 og har fået
har ikke yderligere

Af det udleverede materiale fremgår bl.a .:
Frederiksborg Amt Social- og Sundhedsafdelingen den 12. marts
1990 har meddelt ansøgeren, at revaliderings- og pensionsnævnet
den 8. marts 1990 har truffet afgørelse om, at ansøgeren er
berettiget til højeste førtidspension.
Af "Førtidspensionsskema A" i sagen, underskrevet af
,
fremgår ansøgerens sociale, lægelige og økonomiske baggrund.
Af skema B fremgår, at kommunens lægelige rådgiver i denne sag er
læge
, lægecentret, Jægerspris.
Af skema D, side 1, fremgår ansøgerens oplysninger om helbredet.
Af skema D, side 2, fremgår lægens oplysninger.
For yderligere oplysninger henvises til sagen.
Indstilling; Til drøftelse.
BESLUTNING:
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ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Byrådet har den 19. marts 1991 behandlet energiprojektsagen.
Byrådet besluttede at ikke godkende en videreførelse af
projektet som indstillet af Miljøudvalget.
Endvidere kunne konsulenthonorar ikke godkendes.
Byrådet sender sagen tilbage til fornyet drøftelse i Miljø
udvalg og Teknisk udvalg.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det er ikke korrekt at Miljøudvalget har indstillet en videre
førelse af energiprojektet.
Såvel Miljøudvalg som Teknisk udvalg har lagt vægt på, ikke at
indstille om projektets videreførelse. Begge udvalg har dog ønsket
at forberede projektets behandling i byrådet den 19. marts 1991,
således at byrådet havde det bedst mulige beslutningsgrundlag.
Miljøudvalget besluttede på møde den 25. februar 1991 at nedsætte
en arbejdsgruppe til forberedelse af byrådets møde den 19. marts.
Gruppen skulle udarbejde et forslag kommissorium incl. tidsplan
som skulle forelægges byrådet.
Tilsvarende blev besluttet på Teknisk udvalgsmøde den 28. februar.
Medlemmerne af den udpegede MU/TU-arbejdsgruppe afholdt møde den
7. marts 1991.
Mødet resulterede i at man fremsendte sagen til byrådets afgørelse
den 19. marts 1991, jf. beslutningsprotokol.
Baseret på Byrådets afgørelse anbefaler miljøafdelingen, at udvalget
fremkommer med ønsker/krav til den videre behandling af sagen, såvel
administrativt som politisk.
Til støtte for det videre arbejde vil det være hensigtsmæssigt at
have kendskab til Byrådets argumenter for en fornyet udvalgsbe
handling, især set i lyset af, at udvalgene ikke har ønsket at
realitetsbehandle sagen før byrådets afgørelse.
Indstilling: Til drøftelse
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EFTERRETNINGSSAGER.

Sagsfremstilling:
1. Fra Skibby kommune vedr. Kyndby losseplads
2. Fra DSV vedr. Kyndby losseplads
3. Fra AFAV, ref, af best.møde den 8/3-91
4. Praktikant i teknisk forvaltning, rapport.
Indstilling: Til efterretning
BESLUTNING:
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