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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
526 HELÅRSBEBOELSE EFTER DEN NY SOMMERHUSLOV.
P k t .n r . 527 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.
P k t .n r . 528 REVIS. AF TILSYNSGRUNDL. FOR JÆGERSP. SKYDETERRÆN.
P k t .n r . 529 K A P .5-GODK. AF UDVIDELSE PÅ SVANEGÅRDEN, TØRSLEV
P k t .n r . 530 FASTSÆTT. AF MØDED. VEDR. VANDLØBSPROJ. I DALBY HS
P k t .n r . 531 LEVNEDSMIDDELSAGER.
P k t .n r . 532 MILJØTILSYN SIDEN 19.11.1991.
P k t .n r . 533 AFAV I/S - FREDERIKSVÆRK KOMMUNES UDTRÆDEN.
P k t .n r . 534 DET GRØNNE AFFALDSSYSTEM - STIKPRØVEKONTROL.
P k t .n r . 535 SALG ÅF AFFALDSSPAND.
P k t .n r . 536 . KTRAXTTILLÆG - NATRENOVATION I KULHUSL MV.
P k t .n r . 537 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS - PERKOLATLEDNING.
P k t .n r . 538 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET, MØDEREFERAT.
P k t .n r . 539 KYNDBY LOSSEPLADS - KYNDBY LOSSEPLADS A/S
P k t .n r . 540 KYNDBY LOSSEPLADS - TRAFIKTÆLLING
P k t .n r . 541 KYNDBY LOSSEPLADS -STATUS.
P k t .n r . 542 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
P k t .n r . 543 KYNDBY LOSSEPLADS - MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN.
P k t .n r . 544 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.
P k t .n r . 545 KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.
P k t .n r . 546 EFTERRETNINGSSAGER.
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Pk t .nr: 526
Journalnr

01.07.04

Sagsbehandler : AS

B.lbnr. 3733

Sagsid/lbnr. 2813

Fdm. init

HELÅRSBEBOELSE EFTER DEN NY SOMMERHUSLOV.

økonomi;
Bilag?
Sagsfremstilling;
På Miljøudvalgets møde den 28. oktober 1991 blev det besluttet
at indkalde sommerhusgrundejerforeningernes fællesråd, nord og
syd, samt Hornsved grundejerforening sammen med en repræsentant
fra Planstyrelsen til et møde med henblik på at drøfte den nye
lov omkring pensionisters ret til at bebo sommerhus hele året.
Grundejerforeningerne er ved indkaldelsen til mødet den 19. dec
1991 blevet opfordret til at komme med Deres synspunkter til den
nye lov, samt at medbringe/fremsende deklarationer indenfor den
pågældencle forenings område vedr. helårsbeboelse.
Den nye lov om pensionisters ret til helårsbeboelse i sommerhus
trådte i kraft den 1. oktober 1991 og findes i §41 i lov nr. 388
af 6. juni 1991 om planlægning (planloven).
Retten til helårsbeboelse gælder kun i forhold til offentligret
lige regler. Helårsbeboelse af sommerhus kan være i strid med
private deklarationer eller servitutter, som er tinglyst på
ejendommen. Det kan derfor være nødvendigt at indhente samtykke
til helårsbeboelse hos sin grundejerforening, naboer eller
kommunen, der alle kan være påtaleberettiget.
Det er pensionisten, der skal undersøge, om der er hindringer
for helårsbeboelse i private deklarationer. Kommunen er ikke
forpligtet til at undersøge dette spørgsmål.
Planloven ophæver fra 1. jan 1992, dispensation efter §7 a, i
sommerhusloven og hermed også ankemulighed til miljøankenævnet.
Kriterierne for personlige dispensationer, som vedtaget af
byrådet, fremgår af Miljøministeriets vejledning nr.' 99 af 3/7
89. Tilladelse til helårsbeboelse kunne gives i følgende
tilfælde:
- til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, hotel- og
restaurationsvirksomheder m.v. og virksomheder med uddannelses
mæssigt ,'kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det har
været nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
- til personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen
fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kunne
benyttes til helårsbeboelse.
- ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse
kun har kunnet opnåes i sommerhuset.
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I planlovens §40 er der 1. jan 1992 åbnet mulighed for
dispensation til helårsbeboelse. Det e r .op til kommunen at
fastlægge retningslinier for dispensation.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen ønsker eri general drøftelse af problemer omkring
helårsbeboelse af sommerhuse. Udgangspunktet for en drøftelse
bør være:
- lovgrundlaget
- skal kommunen håndhæve sin påtaleret ved deklarationer
- skal kommunen bibeholde sin dispensationspraksis
Indstilling: Miljøudvalget fremsender sagen tj.1 byrådet med
indstilling om, at kommunen i omhardlede sager ikke gør brug af
en evt. påtaleret ud fra de i områderne værende deklarationer
set i relation til den praksis, der er udøvet ved givne
tilladelser fra 1983 og op til dato.
Det må tilrådes at vedkommende pensionister forespørger deres
respektive grundejerforeninger om, hvorvidt disse vil gøre brug
af deres evt. påtaleret.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 527
Journalnr

01.07.04

Sagsbehandler : AS

B.lbnr. 3729

Sagsid/lbnrv' 2809

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Økonomi:
B ilag:
Sagsfremstilling:
Anke til Miljøankenævnet.
Den 3. december 1991 er modtaget anke stilet til Miljøankenævnet. I anken påklages Miljøudvalgets afgørelse 25. november
1991, der er et afslag på ansøgning af 30. maj 1991 om til
ladelse til at benytte sommerhuset
Matr. nr. 4 dv, Over Dråby
til helårsbeboelse.
Afslaget er meddeJt ansøgeren i skrivelse af 28. november 1991.

Anken er indleveret rettidigt.
I selve ankeskrivelsen er anført følgende:
- ved henvendelse i Teknisk Forvaltning i juni 1991, blev det
cil ansøgeren oplyst, at der 1. oktober 1991, trådte en lov
i kraft for bl.a. pensionister, der åbnede muligheder for
helårsbeboelse i sommerhus.
- ansøgeren lod sit sommerhus udvide p.g.a. .den nye lov.
- ansøgeren tåler ikke bilos, og er af sin læge blevet lovet et
normalt liv ved flytning på landet.
Forvaltningens bemærkninger:
Kriterierne for personlige dispensationer, som vedtaget af
Jægerspris Byråd, fremgår af "Vejledning om dispensation fra
forbudet: om helårsbeboelser i sommerhusområder", Miljømin.
vejledning nr. ,99 af 3/7 89. I henhold til disse regler kan
dispensation gives ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en
rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset.
Indstilling: Til drøftelse
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Pkt.nr: 528
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Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3731

Sagsid/lbnr—

2811

Fdm. init.

REVIS. AF TILSYNSGRUNDL. FOR JÆGERSP. SKYDETERRÆN.

Økonomi:
Bilag;

Tilsynsgrundlag af 14.12.91

Sagsfremstilling;
Det reviderede tilsynsgrundlag iht.
miljøbeskyttelsesloven til forsvarets bygningstjeneste er ikke
fremsendt til Forsvarets Bygningstjeneste trods beslutning på
MU 25.11.1991 p k t . 509.
Årsagen er, at der ikke er fastsat maksimalt antal skydedage på
lørdage og søndage (side 4), og at miljøafdelingen har modtaget
udsnit af en rapport fra 1986 fra de nordiske forsvar. I denne
anføres, at det danske forsvar arbitrært har fastsat nogle
afstandsregler til boliger ved et støjniveau på 125 dBCI fra
tunge våben. Disse grænser foreslås indbygget i tilsyns
grundlaget som vilkår.
Det anføres, at der i januar vil blive annonceret i
lokalaviser, der dækker kommunerne Jægerspris, Frederikssund,
Frederiksværk, Hundested, Nykøbing-Rørvig og Trundholra.
Under forarbejdet til tilsynsgrundlaget drøftede udvalget,
der skal afholdes et offentligt møde herom.

om

Indstilling;
- at der fastsættes maksimalt antal skydninger på
lørdag-søndage,
- at de arbitrært anførte støjgrænser indbygges i udkastet,
- at annonceringen godkendes,
- at udvalget tager stilling til, om der skal< afholdes et
offentligt møde,
- i givet fald, hvornår.
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Pkt.nr: 529
Journalnr—

. : 09. 0 2 .lo

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3732

Sagsid/lbnr'. 2 812

Fdm. init.

KAP.5-GODK. AF UDVIDELSE PÅ SVANEGÅRDEN, TØRSLEV

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
Der er 12.12.91 kommet ansøgning fra Landboobganisationernes
bygningskontor i Holbæk om udvidelse af Svanegården.
Udvidelsen omfatter bygning af en ny sostald.
Der er tale om en væsentlig udvidelse, idet dyreholdet stiger
fra 52 til 120 dyreenheder.
Udover at være et bolignært
husdyrbrug (listetype J3) vil bedriften efter udvidelsen være
omfattet af listens type J4, idet dyreholdet kommer op på 120
dyreenheder.
Stalden ønskes bygget i forlængelse af den eksisterende stald,
mens den-ny gyllebeholder placeres 300 m ude på marken.
Stalden kræver dispensation fra naboskel og afstand til
markvandingsboring.
Der foreligger en positiv, naboerklæring -fra
Ejeren ønsker at bygge i forlængelse af den nuværende stald,
dels fordi det giver den nemmeste drift fremover, men også
fordi byggeriet bliver billigere.
Forvaltningens bemærknincer:
Efter gældende vejledning fra 1988 bør der kun efter "konkret
vurdering" gives godkendelse til væsentlige udvidelser af
bolignære brug. Miljøstyrelsen har i øjeblikket et udkast til
nye regler til forhandling. Her lægges nu op til et afstandskrav
på 50 m til nærmeste nabo og 100 m til landsby sensu
kommuneplan, dog således, at tættere placering kan godkendes
efter kap.5. Svanagården ligger i Tørslev landsby, og afstanden
til nærmeste nabo er 56 m
.
Den eneste foranstaltning med sikker effekt mod lugtgener er
afstand. I en etableret bygning er det vanskeligt at gøre noget.
Ved de driftsforhold, der har kendt betydning for lugtgener, er
der i ansøgningen valgt en løsning, der giver færrest lugtgener:
- Ventilationsanlæg: her er valgt undertryksventilaticn med
aftræk højt placeret.
- Gyllesystem:
her er valgt en løsning, der tillader
anvendelse af halm i stierne.
- Sohold giver mindre lugt end slagtesvin, måske pga mindre
belægningsgrad.
Også støvniveauet i stalden kan have betydning.
For dette har
foder og fodringssytemer en betydning.
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Indstilling;
- at udvalget tilkendegiver, at det er sindet at give kapitel
5-godkendelse med det hovedvilkår, at den nye stald opføres
mindst 100 m fra landsbyen Tørslévs afgrænsning iht.
kommuneplanen.
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P k t .n r : 53Ü
Journalnr

06.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3730
Sagsid/lbnrv 2810

Fdm.

init.

FASTSÆTT. AF MØDED. VEDR. VANDLØBSPROJ. I DALBY H3

Økonomi;
Bilag
Sagsfremstilling;
På MU 28.10.91 pkt. 486 besluttede udvalget at afholde
offentligt møde om dette projekt i foråret 92, og at der skulle
udsendes indkaldelse snarest.
Forvaltningens bemærkninger;
Indstilling:
- at der fastsættes en dato for afholdelse af dette møde,
torsdag 26.03.92.
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P k t .n r : 531
Journalnr

09.12.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3469

Sagsid/lbnrv 2635

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELSAGER.

Økonomi;
Bilag:
Sagsfrems
Kiosken, Hovedgaden 51: godkendelse til fortsat drift efter
ejerskifte.
Sortiment: chokolade- og sukkervarer, snackvarer;
selvbetjeningssalg af uemballerede konfektureprodukter fra
selvlukkende beholdere.

Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 532
Journalnr....

: 09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3471
Sagsid/lbnrT 2636

Fdm. init.

MILJØTILSYN SIDEN 19.11.1991.

Økonomi:
Bilag:

Liste af 13.12.1991.

Sagsfremstilling:
Der vedlægges liste over miljøtilsyn siden 19.11.1991.
Forvaltningens bemærkninger:

Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:
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P k t .n r : 533
Journalnr

00.01A04

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3722

Sagsid/lbnr-.-. 28 02

Fdm. init.

AFAV I/S - FREDERIKSVÆRK KOMMUNES UDTRÆDEN.

økonomi i
Bilag;
Sagsfremstill-’- j;
Forvaltninger nar den 9. december 1991 modtaget kopi af brev af
5. december 1991 fra Stenløse kommune fremsendt til AFAV.
Af brevet fremgår bl.a., at der nu foreligger 2 væsentlige nye
forhold, der gør, at Stenløse kommune er rede til at tage sin
hidtidige beslutning om at tage afstand fra det foreliggende
forslag om Frederiksværks kommunes udtræden, op til fornyet
behandling.
1. For det første har Miljøstyrelsen tilkendegivet, at
kildesortering forventes at blive obligatorisk indenfor en
kortere tid.
2. For det andet har stikprøvekontrollerne vist gode resultater
hvilket indikerer, at folk er positivt motiveret for omhyggelig
sortering.
Stenløse kommune opfordrer AFAV's bestyrelse til:
1. at ajourføre udkast til udtrædelsesdokument af 11/4-91
2. af AFAV's bestyrelse overfor de enkelte kommuner
tilkendegiver på hvilke punkter der ønskes em mere præcis
indsats
3. at Frederiksværks udtrædelsesgodtgørelse på 9 mio. kr.
henlægges til egenkapital som reserve.
4. at medlemskredsen eller leverancer ude fra søges udvidet
Forvaltningens bemærkninger;
Stenløse kommunes brev af 5. december 1991 blev behandlet på
bestyrelsesmøde i AFAV den 6. december 1991. jf. efterretnings
sager.
Indstilling;
AFAV tilskrives, at:
-under forudsætning af, at formandskab/diraktion stadig agter
at gennemføre den på bestyrelsesmødet den 1. november 1991
diskuterede besøgsrunde til de enkelte kommuner, finder miljø
udvalget det hensigtsmæssigt, at der på disse møder drøftes,
hvordan de enkelte kommuner kan yde en mere præcis indsats.
I øvrigt er miljøudvalget af den opfattelse, at et årligt møde
mellem AFAV/den enkelte kommuner bør iværksættes.
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Pkt.nr: 53<
Journalnr...„

: 00.01A04

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3720

Sagsid/lbnrV 2800

Fdm. init.

DET GRØNNE AFFALDSSYSTEM - STIKPRØVEKONTROL.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
I perioden 15. til 20. november 1991 blev foretaget
stikprøvekontrol a f ■kildesorteringen i det grønne affaldssystem
i AFAV-kommunerne.
Resultatet fremgår af brev fra AFAV af 2. december 1991 og
er svingende fra det uacceptable til det utroligt flotte.
AFAV har taget kontakt til de kommuner, hvor sorteringen er
uacceptabel.
Som konsekvens af resultaterne fortsættes stikprøvekontrollen.
I Jægerspris er kontrollen udført på Askevej, Ahornvej og Bakke
draget. ialt 103 husstande, med følgende resultat:
Rigcxg sortering:
Slet ingen sortering:
Fejlsortering:
Anvendelse af grønne poser:
Beholdere der trænger tilrengøring:

85%
10%
5%
91%
11%

Vægtet gennemsnit
81,5%
11,5%
7,0%
88,0%

AFAV karakteriserer sorteringen i Jægerspris .som rimelig.
Adresser på husstande, der ikke sorterer affald korrekt, blev
noteret.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen har rettet en skriftlig henvendelse til alle de
husstande der ikke sorterede korrekt.
I nyt dagrenovationsregulativ vil blive indarbejdet
straffebestemmelser til brug for sikring af god sortering.
Indstilling:
Til orientering.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 535
Journalnr.... : 07.00.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3721

Sagsid/lbnr. 2801

Fdm. i.nit.

SALG AF AFFALDSSPAND.

Økonomi;
Bilag;
Sagsfremstilling:
På udvalgsmøde den 27. maj 1991 besluttede udvalget at godkende
de af forvaltningen udarbejdede principper for salg af
overskudslagret af affaldsspande, den gang i forbindelse med et
konkret salg til Helsinge kommune.
Slangerup kommune har siden spurgt om mulighederne for køb af
affaldsspande. Forvaltningen har ved brev af 16. juli 1991
bekræftet, at Slangerup kommune kan købe x antal røde
spande til en pris svarende til den for Helsinge kommune.
Leverancen blev af forskellige årsager udsat.
Med henblik på af få et overblik over lagerbeholdning blev der i
september måned gennemført en optælling med følgende* resultat:
Deponeret på/i

Røde

Grønne

AFAV den
•17/1-90:
AFAV den
7/3-90:
Gerlev den 18/9-91:
________ II
II

50
50
129
71
2

50
50
297
5
2

Ialt

302

404

Bemærkning
Hele, samlede
Hele, samlede
Hele, samlede
"Hele", ikke samlede
I stykker

Ved brev af 9. oktober 1991 til Slangerup kommune er
forvaltningens tilbud specificeret. Tilbuddet lyder på:
200 stk. røde
190 1 a' kr. 338, ialt k r . 6"7.600
20 s t k . grønne, 120 1 a 7 kr. 325, ialt kr.
6.500
Ialt kr.
Moms 22%

74.100
16.302

Totalt kr.

90.402

Slangerup kommune har siden afhentet 26 sæt (13 grønne,
på AFAV.

13 røde)

Forvaltningens bemærkninger;
Salgsprisen i forbindelse med tilbuddet til Slangerup er den
samme som ved salget til Helsinge, jf. gældende prisliste i
sagen, med fradrag for rabat på kr. 50 pr. stk. Kommunens
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leasingaftale med Jysk Leasing A/S vil ved salget blive ajour
ført .
Indstilling:
Sagen fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af
salgsbetingelser.
BESLUTNING:.
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Pkt.nr: 536
Journaln:'X • • i •

07.01.02

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3718

Sagsid/lbnrV 2 758

Fdm. init.

KONTRAKTTILLÆG - NATRENOVATION I KULHUSE MV.

Økonom i :
Bilag:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet "Tillæg til kontrakt om bortkørsel
af dagrenovation i en del af Jægerspris kommune, vedr. natreno
vation. At kontrakten er udformet som et tillæg til
dagrenovationskontrakten skyldes, at entreprisen er udbudt
samlet.
Forvaltningens bemærkninger;
Tillæggets §7' lyder: "På grund af tilslutning til kloak i den
sydlige del af kommunen vil såvel helårsnatrenovation som
sommernatrenovation i områderne Over Dråby Strand og Dalby Huse
ophøre pr. 1. april 1992. I Tørslev Hage vil
sommernat-renovationen opretholdes. Denne forandring af
entreprisen fremgår af udbudsmaterialet".
Jf. økonomiudvalgets beslutning af 2. december 1991, pkt. 674.
Vognmanden vil efter kontraktens underskrift blive anmodet om at
stille den krævede sikkerhed i form af bankgaranti på 10% af den
saml edeAlentrepr ise sum.
Forvaltningen har anmodet Carl Bro A/S om at udarbejde nyt
regulativ for natrenovation.
Indstilling:
Kontrakren fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
19.12.91

Side
19

Pkt.nr: 537
Journalnr----

: 07.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3727

Sagsid/lbnrv 2807

Fdm. init.

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS - PERKOLATLEDNING.

Økonomi : ca. 100.000
Bilag!
Sagsfremstilling:
Fra
er modtaget projekt for fremføring
af perkolatledning fra Maglehøjgård losseplads.
Følgende entreprenører er bedt om at fremkomme med tilbud:
Arne Larsen, Jægerspris kommuneHilbert Jensen, Skibby kommune
Helbo Hansen, Skibby kommune (el-arbejder)
Forvaltningens bemærkninger:
Tilbud skal være
i hænde onsdag den 18. dec. 1991.
Udvalget vil blive orienteret om tilbuddene på udvalgsmødet.
Arbejdet påregnes at starte den 3. januar 1992 og udgifter
vil blive afholdt over budget 1991 som tidligere vedtaget.
Forvaltningen vil træffe de nødvendige aftaler med lodsejeren.
Indstilling:
På basis af de indgåede tilbud og på basis af anbefaling fra
og forvaltning, anmodes udvalget om at godkende
entreprenør.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
19 .12.91

Side
20

Pkt.rrr: 538
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3725
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KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET, MØDEREFERAT.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt fremsender udkast til referat af mødet den 27.
november 1991 vedr. Kyndby losseplads. Eventuelle rettelser,
tilføjelser osv. kan meddeles amtet.
Forvaltningens bemærkninger;
Ad "Mødedeltagere” :
Bibi Barslund Jørgensen rettes til Bibi Barslund Sørensen,
ad 2) Følgende tilføjes efter pkt. 6, side 1:
Jægerspris kommune har efter eget ønske anmodet Kemp &
Lauritzen A/S om en undersøgelse af grundvandsressource
forholdene, herunder hvilken indvindingsmængde der må
afskrives, såfremt grundvandet måtte blive forurenet af
perkolatudslip fra den planlagte losseplads,
ad 3) 1. sætning ændres til:
sagde, at miliøundersøgelserne evt. kan vise,
at pladsen er uegnet, men.at der med fremlæggelsen af
lokalplanforslaget er stor sikkerhed for, at lokaliteten
skal anvendes.
Kemp & Lauritzen har fremsendt bemærkninger til referatet. Disse
ligger i sagen og er fremsendt til amtet..
Indstilling;
Forvaltningens bemærkninger meddeles amtet sammen med evt.
bemærkninger fra de øvrige mødedeltagere fra kommunen.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - KYNDBY LOSSEPLADS A/S

Økonomi:
Bilag:
1. Fra adv.
2. Fra adv.
3. Fra adv.

til Jægerspris kommune,
til miljøministeren,
til Frederiksborg Amt.

Sagsfremstilling:
Fra advokat
er den 13. december 1991 modtaget
anbefalet brev vedr. Kyndby losseplads A/S - etablerinq af
losseplads.
Brevet lyder:
"Som bekendt er der endnu ikke meddelt min klient
miljøgodkendelse, hvilket beror på en usædvanlig langvarig sags
behandling i såvel Frederiksborg Amt som hos Dem.
Dette vil kunne medføre, at min klient ikke får mulighed for at
etablere lossepladsen, jfr. forbud mod lossepladsdrift i privat
regi i den nye miljøbeskyttelseslovs §50.
Da det er åbenbart, at min klient kunne have fået tilladelsen
ved normal sagsbehandling, skal jeg ved nærværende forbeholde
m i g -erstatning i forhold til Dem, såfremt min klient ikke får
dispensation til drift af lossepladsen.
Jeg har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som
Frederiksborg Amt, jfr. vedlagte kopier".
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
Til drøftelse.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - TRAFIKTÆLLING

økonomi:
Bilag;
Sagsfremstilli .:
I maj 1990 er udført 2 trafiktællinger i Kyndbyområdet.
Tællingerne er udført som snittællinger (til forskel
fra krydstællinger) og er udført på
- Kyndbyvejen
- Skarndalsvej
- Venslevleddet.
Der er talt trafikmængde i begge retninger, opdelt på
forskellige køretøjer.
Hovedresultater,

samlet trafik:

Kyndbyvejen:
842
Skarndalsvej:
271
Venslevleddet: 397
Detaljer fremgår af sagsmaterialet.
Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har ikke haft tid til at yderligere bearbejde
resultaterne.
Indstilling:
Til drøftelse.
BESI-n™™^ •
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KYNDBY LOSSEPLADS -STATUS.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
Den 13. december 1991 er fra Kemp & Lauritzen A/S modtaget
resultaterne af de foreløbige fortolkninger af de geoelektriske
sonderinger ved den planlagte losseplads ved Kyndby samt
figurer, der viser placering af sonderingerne og den foreløbige
vurdering af lerlagets udstrækning.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
Til orientering.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato

.

1 9 12.91

Side
24

Pkt.nr: 542
Journalnr....

: 07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3717

Sagsid/lbnrl 2797

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstir inq:
Frederiksborg Amt har ved
, Landskabsafdelingen,
henvendt sig til forvaltningen i anledning a f .lokalplanforslaget
for Kyndby losseplads. Amtet har som råstofmyndighed blevet
opmærksom på, at den planlagte losseplads overlapper det i
regionplanen udlagte graveområde ved Kyndby. Området må ifølge
regionplanen ikkerbeslaglægges til formål, der forhindrer senere
råstofindvinding. (Jf. s. 68 i Regionplan 89).
Den 6. december 1991 er fra amtet modtaget et kortudsnit fra
råstofindvindingsplan 1985. Kortet viser de enkelte grave
afsnit med lossepladsen indtegnet. Områderne overlapper
hinanden -i lossepladsens vestlige område.
Den 13. december 199.1 er fra Frederiksborg Amt modtaget en
administrativ indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 47 for
Kyndby losseplads.
Forvaltningens bemærkninger;
En evt. udnyttelse af grusforekomster udenfor det planlagte
lossepladsareal, kan få konsekvenser for sikkerheden mod foru
rening.
En evt. udnyttelse af grusforekomster på selve lossepladsarealet
vil ligeledes være uhensigtsmæssig.
Indstilling:
Til orientering.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN.

Økonomi;
Bilag;
Sagsfremstilling;
Af brev af 2. december 1991 fra formanden for miljørådet for
Isefjorden fremgår, at Jægerspris kommune på miljørådets ekstra
ordinære møde tirsdag den 17. december 1991 vil redegøre for
forslaget til lokalplan for lossepladsen ved Kyndby.
Af vedlagte dagsorden fremgår, at formanden pga avisomtaler mv
har set sig nødsaget til at indkalde til et ekstraordinært møde
for at drøfte det af Jægerspris kommune fremlagte forslag til
lokalplan for en losseplads ved Kyndby.
Lossepladssagen blev senest behandlet på miljørådets møde den
29. august 1988, hvor rådet vedtog overfor "Hovedstadsrådet,
amtsrådet og Jægerpris kommune på det. kraftigste at henstille,
at det sikres bedst muligt, ar udsivning ikke sker til
Isefjorden".
Forvaltningens bemærkninger;
Forvaltningen (og udvalgsformand) vil på udvalgsmødet give en
redegørelse for mødet i miljørådet.
Indstilling;
Til orientering.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.

Økonom i :
Bilag:
Sagsf remstilling:
Den 9. december 1991 er til orientering modtaget kopi af
Koordinationsrådets (KR'.s) brev af 3. december 1991 til
Miljørådet for Isefjorden (MFI) samt kopi af brev af 5. december
1991 til David Rehling, Danmarks Naturfredningsforening.
I førstnævnte brev anmoder KR om MFI's stillingtagen.
I sidstnævnte brev spørger KR hvorfor DN ikke har reageret.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
Til orientering
BESLUTNING:
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KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.

Økonomi:
Bilag;
Sagsfremstilling;
Af brev fra IFV-energi af 27.november 1991 fremgår, at
kraftvarme i Jægerspris har været genstand for flere
undersøgelser siden 1986.
I oktober 1987 afholdtes møde med Jægerspris kommune og IFV,
hvor det blev konkluderet, at der ikke var basis for DKV-anlæg
(Decentralt Kraft-Varmeanlæg) i området.
Forsyningsmulighederne fra Kyndbyværket har også været
undersøgt. Der fandtes ikke økonomisk incitament heri.
I brevet omtales det af Plan & Projekt udarbejdede "a la
Ærø"-projekt og man vurderer, at projektet er baseret på
urealistiske forudsætninger og derfor ikke kan anbefales.
IFV konkluderer, at der ikke er basis for decentral kraft
varme i området baseret på halm/flis.
Forvaltningens bemærkninger;
Energiprojektet omtaler slet ikke mulighederne for decentral
kraftvarme baseret på halm/flis.
Indstil1inq;
Til orientering.
BESLUTNING:
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EFTERRETNINGSSAGER.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling;
1. AFAV I/S, ref. af best.møde den 6/12-91.
2. Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 4 1991
Affald i Danmark
3. Miljøprojekt nr. 175, 1991
Affald i Danmark - teknisk rapport

Afstrømningsmålinger 1990 i Fr.borg Amt. J.nr. 06.00
Amtet fremsender med brev af 04.12.91 en rapport med ovenstående
titel. Formålet er at give et samlet billede af afstrømnings
forholdene til brug ved overvågningen af de tilgængelige vand
resurser og vandmiljøplanen.
I Jægerpris er der udført målinger ved Mademose å.
Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:

