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Pkt.nr. 292 FÆRGELUNDEN RENSEANLÆG - LOVLIGGØRELSESPÅBUD.
Pkt.nr. 293 PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG.
Pkt.nr. 294 ULOVLIG BORTSKAFFELSE AF SLAM FRA SEPTICTANKE.
Pkt.nr. 295 ANSØGNING OM STØTTE TIL SLAMPROJEKT.
Pkt.nr. 296 ANSØGNINGER OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING.
Pkt.nr. 297 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING.
Pkt.nr. 298 REDEGØRELSE FOR MILJØTILSYN
Pkt.nr. 299 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.
Pkt.nr. 300 AFFALD PÅ AMTETS RASTEPLADSER.
Pkt.nr. 301 OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD, KONTRAKT MED VOGNMAND.
Pkt.nr. 302 PROJEKT, SKOLE, TEKNIK, MILJØ, LOKALSAMFUND.
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FÆRGELUNDEN RENSEANLÆG - LOVLIGGØRELSESPÅBUD.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 9. juli 1990 meddeler Frederiksborg amt i
forbindelse med overskridel- ser i forhold til udledningstilladelse:
at

der er tale om gentagende vilkårsoverskridelser for
BI5, hvorfor det indskærpes, at Jægerspris kommune
har pligt til at træffe de fornødne foranstalt
ninger, således at vilkårene fremover overholdes.

at

såfremt kommunen ikke udfører disse forureningsbe
grænsende foranstaltninger inden den 1. januar
1991, nedlægges der forbud mod fortsat udledning af
spildevand.

Ved udgående skrivelse af 11.10.90 ansøgte kommunen om
tidsfristforlængelse frem til 1. januar 1993, idet
anlægget er planlagt nedlagt ( MU 29.10.90). Frederiks
borg amtsråds udvalg for teknik og miljø meddeler ved
indgående skrivelse af 10. december 1990 accept af forsat
drift frem til 31.12.92, under forudsætning af, at
kommunen i den mellemliggende periode bestræber sig på at
overholde udledningstilladelsens krav.
Indstilling: Til orientering
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 293
Journalnr.... : 06.01.05
Sagsbehandler : CGP
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PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
I jægerspris kommune er der 5 private renseanlæg med tilladelse til
udledning til vandløb, havet eller søer. Anlæg med udledning til
fjordene, Kyndbyværkets anlæg og anlægget ved Bautahøj efterskole
har i 1990 overholdt kravene, hvorimod der er problemer med anlæg,
som udleder til vandløb.
Ved revision af spildevandsplan vil det være formålstjenligt med
ejerne af sidstnævnte type anlæg at drøfte, hvordan anlæggene kan
tilpasses nye krav i forbindelse med vandmiljøplan og recipientkva
litetsplan. Fremtidige krav kan gøre det uhensigtsmæssigt at opret
holde visse af disse anlæg. Det drejer sig primært om anlæg ejet af
Stiftelsen :
Donekrogen
Skovriddergården
Kristiansminde
Disse anlæg udleder til vandløb, og kun anlægget ved
Donekrogen har i 1990 været i stand til at rense svarende
til nugældende krav.
Det bør i forbindelse med påtale af overskridelser i 1990
drøftes med stiftelsen, hvordan man fremover vil sikre
afledning af spildevand fra de nævnte institutioner. Det
kan vise sig nødvendigt at etablere trykledninger til det
offentlige kloaknet.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at der i samar
bejde med Stiftelsen udarbejdes en plan for fremtidige
afløbsforhold i forbindelse med stiftelsens ejendomme.
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ULOVLIG BORTSKAFFELSE AF SLAM FRA SEPTICTANKE.

Økonomi i
Sagsfremstilling?
Medlem af kommunalbestyrelsen, Ernst Jelstrup meddeler teknisk for
valtning, at han har modta- get oplysning fra borgere om ulovlige
udledninger efter slamsugning af septicanke. De pågældende borgere
ønsker imidlertid at være anonyme.
Det kan bekræftes af driftleder vedr. renseanlæg
, at
der i flere tilfælde er udtømt indholdet af septictanke/samletanke
direkte i kloaksystemet med driftsstop til følge, og der er således
tale om et reelt problem.
Det har ikke været muligt at konstatere, hvilket firma eller person
der står bag de ulovlige udledninger.
Indstilling: Til drøftelse.
BESLUTNING:
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ANSØGNING OM STØTTE TIL SLAMPROJEKT.

økonomi:
Sagsfremstilling:
Dansk Gødningsindustri - Sorø A/S anmoder ved indgående skrivelse af
12. november 1990 om tilskud til projekt i forbindelse med oparbejd
ning af spildevandsslam til gødning.
Projektet støttes af miljøstyrelsen med kr. 300.000 ligesom 3 vest
sjællandske kommuner støtter projektet.
Man anmoder Jægerspris kommune om tilskud svarende til kr. 100 pr.
tons tørstof produceret på kommunens renseanlæg. Det svarer til ca.
kr. 30.000.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at det meddeles virksomhe
den, at Jægerspris kommune finder projektet interessant, men at man
ikke ser sig i stand til at støtte projektet økonomisk
BESLUTNING:
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ANSØGNINGER OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har modtaget en række ansøgninger om fornyelse af til
ladelse til at indvinde vand til markvandingsformål. Tilladelserne
gives af amtet, og sagsbehandlingen i kommunen begrænser sig til
kontrol af oplysninger, supp. oplysninger m.v. I den forbindelse vil
det forenkle sagsbehandlingen om forvaltningen havde kompetance til
at færdigbehandle sagerne.
I medfør af vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen udtale sig
om sagen ved fremsendelse af ansøgninger om forlængelse af indvin
dingstilladelser .
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at kompetancen til at frem
sende ansøgninger om forlængelse af vandindvindingstilladelser til
vandingsformål meddeles forvaltningen.
BESLUTNING:
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ANSØGNING OM TILLADELSE TIL VANDINDVINDING.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der er fra

indgået ansøgning om tilladelse til indvinding af 2000 m3
vand til markvanding.
Indvindingen tænkes foretaget fra eksisterende brønd, og
de afgrøder, som skal vandes er grønsager og
bærfrugtbuske. Det dyrkede areal, som nu er 0.4 ha tænkes
udvidet til ca. 2 ha.
Tilladelse til indvinding til vandingsformål skal
behandles af amtet.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at ansøgningen
fremsendes til amtet med anbefaling.
BESLUTNING:
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REDEGØRELSE FOR MILJØTILSYN

Sagsfremstilling:
I forlængelse af dagsordenpunkt 273 på miljøudvalgsmødet
den 26. november 1990, fremlægges herved et forslag til
besvarelse af Miljøstyrelsens skrivelse af 16. november
1990 vedr. kommunens miljøtilsyn.
Bilag: Byrådets redegørelse for miljøtilsynet
Indstilling:
Redegørelsen fremsendes med anbefaling til byrådet til
fremlæggelse den 18. december 1990.
BESLUTNING:
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MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.

Sagsfremstilling i
På møde den 27. juli 1989 i Teknisk udvalg besluttede ud
valget vedr. Bramsnæs kommunes udtræden, at tage forbehold
for at udtrædelsesdokumentet genforhandles, hvis det i bi
laget anslåede beløb på kr. 1.773.000, svarende til skøn
nede indtægter fra modtagelse af blyforurenet jord, ikke
indgår over 3 år regnet fra den 1. januar 1990.
Desuden skulle mindre redaktionelle ændringer i udtrædel
sesdokumentet foretages.
På møde i økonomiudvalget den 7. august 1989 blev dette
godkendt.
Skibby kommune blev af forskellige årsager først oriente
ret om dette i januar 1990. Efter drøftelse med Bramsnæs
ville Skibby kommune vende tilbage.
På møde i lossepladsudvalget den 8. marts 1990 anmodes
Skibby kommune om at fremsende oversigt over modtagne
mængder blyforurenet jord samt en liste over potentielle
leverandører. Herefter ville Jægerspris byråd træffe be
slutning om forbeholdet.
Den 11. juli 1990 modtog Jægerspris kommune en oversigt
over modtagne mængder af lettere blyforurenet jord samt
oplysninger om potentielle leverandører.
Af oversigten fremgår, at der i 1989 er modtaget 2.690,1
ton blyforurenet jord og at der i 1990, indtil den 6/6,
er modtaget 1.202,2 ton, dvs ialt 3.892,3 ton. De mod
tagne mængder svarer til ca. 2.000 m3, 15% af den forud
satte mængde.
Overfor en potentiel leverandør har Skibby kommune op
lyst, at der kan deponeres ca. 5000 ton i juli/august
1990. Det oplyses endvidere, at der ikke skønnes at være
problemer med at skaffe blyholdig jord.
Den 7. december 1990 blev fra Skibby kommune modtaget re
videret forslag til udtrædelsesoverenskomst. Forslagets
§3 er ændret ved en tilføjelse, der begrænser Bramsnæs
kommunes medansvar.
Samtidig oplyses, at der i 1990 er modtaget 2.460 ton el
ler ca. 1.230 m3 blyforurenet jord, og at den tilsvarende
indtægt andrager kr. 408.486. Af vedlagt regnskab for 1989
fremgår, at der i dette år er modtaget 2399,1 ton svarende
til ca. 1.200 m3, og at den tilsvarende indtægt andrager
kr. 357.400. Der er således en mindre uoverensstemmelse i
oplysningerne hvad gælder modtagne mængder for 1989, jf.
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ovennævnte.
Oversigt
Faktisk
Faktisk
Skøn
Skøn
Totalt ca.

År

ton

1989
1990
1991
1992

2.399
2.460
2.400
2.400

1.200
1.230
1.200
1.200

357.400
408.486
350.000
400.000

9.600

4.800

1.500.000

m3

Indtægt

Miljøafdelingens bemærkningeri
Da indtægterne er indgået fra og med 1989, bør dette
være udgangspunktet. Af oversigten fremgår, at det er
meget optimistisk at regne med en totalindtægt på kr.
1.773.000 i 1989-priser. Baseret på de i oversigten
angivne skøn, vil det være rimeligt at nedsætte det i
udtrædelsesdokumentet angivne beløb på kr. 1.773.000
med % mio. kr. svarende til en indtægt fra modtagelse af
blyforurenet jord på kr. 1.273.000. Dette får følgende
konsekvenser for Bramsnæs udtrædelse, jf. bilag 1 til
det gi. udtrædelsesdokument. (Bilaget er ikke modtaget
sammen med den reviderede dokumenttekst).
Driftsudg./år i 1989-priser, ekskl. moms: kr.
113.000
Anlægsudgifter i 1989-priser, ekskl. moms: kr. - 540.000
Perkolatbehandlingen regnes at skulle foregå over 25 år.
Nutidsværdien af driftsudgifterne over denne tidshorisont
ved en tilbagediskontering med en realrente på 7% er
kr. 1.317.000.
Det samlede beløb som Bramsnæs kommune skal være med til
at betale en del af, er summen af anlægsudgifterne og nu
tidsværdien af driftsudgifterne svarende til kr. 777.000.
Bramsnæs kommune skal herefter betale 31,736 % heraf eller
kr. 246.588,72. Det tidligere beregnede udtrædelsesveder
lag var på kr. 87.908,00.
Det nu beregnede vederlag er stadig i 1989-priser og skal
fremdiskonteres til prisniveau pr. 1. januar 1991.
Mht selve teksten i det nu fremsendte udtrædelsesdokument
er den fejl, som Teknisk udvalg allerede påpegede den 27.
juli 1989, stadig ikke rettet. Det er ordet "evt." i 2.
linje i §3. Man kan ikke acceptere et evt. medansvar.
Enten accepterer man et medansvar eller så gør man ikke.
I §3, 1. afsnit, står nu: "....samt de af af samme..."
Et af er nok.
Tilføjelsen der begrænser Bramsnæs kommunes medansvar ly
der: "Bramsnæs kommunes medansvar kan kun gøres gældende
for den del af deponiet, der er tilført før 1. januar
1987." (Her er det ikke et evt. medansvar!!)
Bilag: Udtrædelsesdokument incl. bilag.
Indstilling:
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling om at
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1) Skibby kommune anmodes om at revidere bilag 1 til ud
trædelsesoverenskomsten svarende til ovennævnte bemærk
ninger fra miljøafdelingen. Ved revisionen, der evt. kan
udføres af COWIconsult, bør samtidig tilstræbes en opda
tering af øvrige oplysninger i bilaget, i tilfælde af at
mere nøjagtige data nu foreligger.
2) Krav om genforhandling indføres i kontrakten i tilfælde
af, at Bramsnæs kommune ikke kan acceptere ovennævnte.
Genforhandling skal ske, når de faktiske indtægter fra
modtagelse af blyforurenet jord afviger væsentligt fra
de anslåede. Begrebet væsentligt må i givet fald definees.
3) Jægerspris kommune kan acceptere formuleringen af be
grænsningen af Bramsnæs kommunes medansvar, forudsat at
Bramsnæs kommune ikke har benyttet eller anvist affald
til lossepladsen efter den 1. januar 1987. Fejl i teks
ten, nye som gamle, skal rettes.
BESLUTNING:
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AFFALD PÅ AMTETS RASTEPLADSER.

Sagsfremstilling:
Ved skrivelse fra Frederiksborg Amt af 22. november 1990
vender amtet tilbage til affaldet på amtets rastepladser.
Sagen er tidligere behandlet på miljøudvalgsmøde den 27.
august 1990, pkt. 202. Der henvises til tidligere sags
fremstilling.
På baggrund af udvalgets beslutning blev amtets første
henvendelse besvaret med et brev af 5. september 1990 af
hvilket bl.a. fremgår, at udvalget afviser fremsendt reg
ning på kr. 32.235,36.
Udgangspunktet for udvalget afvisning var, at
- udvalget var uforstående overfor amtets fremgangsmåde
ved at lade det pågældende arbejde udføre ved fremmed
entreprenør uden på forhånd at orientere kommunen om
problemet
- regningen blev fremsendt 2 år efter Arbejdstilsynets
påbud til amtet
- kommunen har mange anvisningsmuligheder for affald og
at en containerplads ikke i sig selv vil være en ga
ranti for at amtets rastepladser ikke også i fremti
den vil blive anvendt til affaldsbortskaffelse.
I skrivelsen fra amtet af 22. november 1990 hævdes, at
problemet er opstået efter kommunens lukning af en losse
plads uden at etablere storskraldsordning.
Endvidere hævdes, at amtet har haft en aftale med kommu
nens tekniske forvaltning om refusion af lossepladsafgift.
Modsat tidligere skivelse i samme sag, vedlægges nu speci
ficerede regninger for 1989 og del af 1990. Tidligere
fremsendt regning annuleres.
Istedet er fremsendt 2 nye regninger, en for 1989 på kr.
23.670,05, en for del af 1990 på kr. 8.565,31, ialt kr.
32.235,36, dvs. samme beløb som før.
Regningerne omfatter fremmed assistance (vognmand) +
lossepladsafgift.
Miljøafdelingens bemærkninger?
1) Kommunen har i den aktuelle periode haft en losse
plads (Maglehøjgård)
2) Forvaltningen kender ikke noget til en aftale om
refusion af lossepladsafgift. Findes en sådan aftale
vil det være rimeligt, at kommunen refunderer afgiften.
Afgiften var i 1989 kr. 3751,03 ekskl. moms, dvs kr.
4576,25 incl. moms. Afgiften for 1990 fremgår ikke af
materialet.
Indstilling?
Frederiksborg Amt oplyses, at kommunen i den aktuelle
periode har haft en losseplads. Amtet anmodes om en do
kumentation for aftalen om refusion af lossepladsafgift.
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Amtet modtager lossepladsafgift på kr. 4576,25 incl.moms,
når nævnte dokumentation er kommunen i hænde. Indtil da
opretholder kommunen sin afvisning.
BESLUTNING:
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OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD/ KONTRAKT MED VOGNMAND.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til kontrakt
med De Grønne Miljøbiler i forbindelse med indsamlingsord
ningen for olie- og kemikalieaffald fra husholdninger.
Udgifterne til ordningen er indregnet i renovationsafgif
ten for 1991.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Kontrakten er sendt til kommentering hos De Grønne Miljø
biler. Kommentarer er endnu ikke modtaget.
Bilag: Forslag til kontrakt med De Grønne Miljøbiler.
Indstilling:
Kontrakten fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget.
Evt. kommentarer fra De Grønne Miljøbiler indarbejdes ad
ministrativt, forudsat at de er af mindre betydning.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 302
Journalnr.... : 00.16.01
Sagsbehandler : HE
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Sagsid/Ibnr. 1737

Fdm. init.

PROJEKT, SKOLE/ TEKNIK, MILJØ, LOKALSAMFUND.

Sagsfremstilling;
Fra DTH/DLH er den 13. december 1990 modtaget;
1.Invitation til deltagelse i et 3-årigt samarbejde i et
miljøudviklingsprojekt, baseret på et samspil mellem
folkeskole og lokalsamfund. Tilsvarende invitation er
fremsendt til Herning, Hvidovre og Kjellerup kommuner.
2. Beskivelse af samarbejdet mellem Danmarks Lærerhøjskole
ved afdelingen i Skive og Lokalgruppen/ivtb på Danmarks
Tekniske Højskole vedr. miljø- og lokalsamfundsundervis
ningen i Herning, Hvidovre, Jægerspris og Kjellerup kom
muner .
3 .Samarbejdsaftale mellem Jægerspris kommune og institut
for veje, trafik og byplan ved Danmarks Tekniske Høj
skole (IVTB/DTH).
Miljøafdelingens bemærkninger:
ad 1. Ingen bemærkninger
ad 2. Det er vigtigt at samarbejdet opnår politisk god
kendelse i kommunen.
Samarbejdet pålægger kommunen værtskabet for en af
fire arbejdskonferencer med deltagelse af ca. 40
personer i 1% døgn. Omkostningerne herved er af
miljøafdelingen anslået til ca. kr. 15.000.
Financieringsmulighed er pt uafklaret,
ad ‘3. I afsnit "1. Parterne", tilføjes: "Skoledirektør
er ansvarlig for koordinationen
på lokalt niveau i Jægerspris kommune."
Dette motiveres med, at projektets hovedformål er
at skabe aktiviteter på undervisningsområdet.
I afsnit "4. Bestemmelser om opsigelse af aftalen",
der er revideret siden sidst, skal stå:"....eller
kommunen af anden grund.... "
Kontrakten medfører en økonomisk forpligtelse
på 2 * 15.000 kr, ialt kr. 30.000.
Financieringsmuligheder er pt uafklaret.
Miljøafdelingen er af den opfattelse, at det vil være
muligt at deltage i dette projekt uden at dette får
konsekvenser for gennemførelsen af andre opgaver i et
et omfang, der giver anledning til betænkeligheder.
Miljøafdelingen deler den opfattelse af projektet der
kommer til udtryk i invitationsskrivelsen. Af denne frem
går bl.a., at projektaktiviteterne kan supplere og styrke
de tiltag på miljøområdet, som teknisk forvaltning har an
svaret for.
Bilag; Invitation, beskivelse af samarbejdet, samarbejds
aftale.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
17 . 12.90

Side
17

Indstilling:
Sagen oversendes til kulturelt udvalg med miljøudvalgets
anbefaling. Herefter sendes sagen fra miljøudvalg/kulturelt udvalg til økonomiudvalget vedlagt udvalgenes samle
de indstilling. Forud for sagens fremsendelse til økonomi
udvalget undersøges financieringsmulighederne og forslag
til financiering vedlægges sagen. Projektet anbefales
fremsendt til godkendelse i byrådet.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
17.12.90

Side
18

Pkt-nr: 303
Journalnr.... : 07.00.00P00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2103

Sagsid/lbnr. 1738

Fdm. init.

AFFALDSPLANLÆGNING, STATUS.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har den 10. december 1990 modtaget et brev
fra Carl Bro A/S vedr. affaldsplanen.
Af brevet fremgår, at planen er lovet færdig til efteråret
1990, men at den af forskellige årsager er forsinket.
Dette begrundes med at
- konceptet er ændret og forbedret
- det har taget uforudset lang tid med at indhente data
fra kommunerne
- andre opgaver har trængt sig på.
Forvaltningen har telefonisk
for, at vi ønsker modtage et
plan i uge 1, 1991, og at vi
tage en mere færdig plan til
den 28/1- 1991.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:

overfor firmaet givet udtryk
revideret oplæg til affalds
i uge 3, 1991, ønsker at mod
brug for miljøudvalgsmødet

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
17.12.90

Side
19

Pkt.irr: 304
Journalnr

00.00

Sagsbehandler : HE

B .lbnr. 1901
Sagsid/lbnr. 1689

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER.

Sagsfremstilling:
1. Frederiksborg Amt, Regnvandsudløb 1989
2. Spørgeskema vedr. det grønne affaldssystem, udlevert
af RENDAN A/S til beboerne i Møllehegnet.
3. Frederiksborg Amt vedr. miljødøgnvagt.
4. Miljøafdelingen ønsker udvalget en god jul og et godt
nyt miljøår.

Indstilling: Til efterretning
BESLUTNING:

ptf

