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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 29. juli 1991, kl. 14.00 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.

417

til

446 incl.

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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RØGGENER FRA
AUTOLAKERING I BOLIGOMRÅDE.
OLIEUDSKILLER PÅ UNOX,
DISPENSATION FOR AFLEVERING AF KEMIKALIEAFFALD.
ANKE OVER DATO FOR OPHØR MED BRUG AF LILLEVANGSBAN
MULIGHEDEN FOR "SKYDETERRÆN" SOM LISTEVIRKSOMHED.
EVT. FORTSAT INDVINDING AF SKALLER EFTER 1993.
ANKE AF AFSLAG OP UDVIDET GRUSINDVINDING I LYNGER.
MILJØMÆS. INDSIGELSER MOD LOKALPLANFORS. LANDERSLE
LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 01.06.91.
OPRENSNING PÅ DEN TIDL. DANFORM-GRUND, L A N D E R S L E W
MILJØTILSYN SIDEN 22.05.91
EFTERRETNINGSSAGER.
PRINCIPPER VEDR. VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING.
DEPONERING AF SPILDEVANDSSLAM.
TAKSTBLAD FOR DALBY HUSE STRANDS VANDVÆRK.
KOMMUNENS RENSEANLÆG-AMTETS TILSYNSBEMÆRKNINGER.
SPILDEVANDSFORHOLD SVANHOLM GODS.
FORBUD MOD VANDING AF GRÆSPLÆNER.
FRITAGELSE FOR VANDAFGIFT.
GODKENDELSE AF OLIETANK UDEN SERIENUMMERSKILT.
STORSKRALD.
KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.
KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS.
KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLANFORSLAG 47.
AFFALDSDEPOTER.
AFAV I/S, ARBEJDSGRUPPE FOR INFORMATION.
KORTPOLITIK.
HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - PENSIONISTER.
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Pkt.nr: 417
Journalnr.—

: 09.01.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3164
Sagsid/lbnr. 2382

Fdm. init.

RØGGENFR FRA ENGHAVEN 42.

t y

Økonomi;
Sagsfremstilling:
klager over røggener fra
naboejendommen.
I 1984-85 var der ligeledes en genesag,
der endte med, at skorstenen skulle forlænges; subsidiært
blev der forvarslet forbud mod fortsat brug af brændeovnen.
Ved et tilsyn blev der ikke konstateret gener. På den anden
side kan det ikke udelukkes, at der i visse vejrsituationer
kan være berettiget grund til at klage. Visse forhold i
bygningsreglementet er ikke opfyldt (indendørs røgrør).
Miljøafdelingen har fremsendt forvarsel af 01.07.91 om
undersøgelsespåbud for fyringsanlægget, således at ejeren
af Enghaven 42 skal dokumentere, at der ikke er gener fra
anlægget. Hertil bedømmes en rapport fra skorstensfejeren
at være fyldestgørende.
Ejeren af
anfører i brev af 21.07.91, at han
anser grundlaget for at kræve en rapport for tyndt, og at
han i øvrigt selv er interesseret i hen ad vejen at
installere en isoleret kærne i skorstenen for at forbedre
trækforhold og fyringsøkonomi.
Indstilling:
- at der gives 6 ugers frist for at bringe
aftræksforholdene i overensstemmelse med
bygningsreglementet,
- at der sendes undersøgelsespåbud iht. miljøbeskyttel
seslovens § 52 som varslet med en udførselsfrist på 2
måneder.
BESLUTNING:
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Dato
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Pkt.nr: 418
Journalnr.—

: 09.20.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3165
Sagsid/lbnr. 2383

Fdm. init.

AUTOLAKERING I BOLIGOMRÅDE.

økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved MU 27.05.91 nedlagde udvalget forbud mod lakering af
biler på
, og gav forvarsel om afhjælpende
foranstaltninger mod luftforurening med styren stammende
fra fyldmasse, subsidiært forbud, hvis det viser sig ikke
at være muligt at begrænse forureningen (efter reglerne i
autoværkstedsbekendtgørelsens §6) .
Der er ikke kommet kommentarer fra ejeren af værkstedet.
Fra Grethe Ventrup er der kommet indsigelse mod brug af
fyldmasse i et boligområde.

Indstilling:
- at det meddeles ejeren, at da der ikke er modtaget
forslag til foranstaltninger, der kan nedsætte
luftforureningen med styren, mener udvalget ikke, at
det kan lade sig gøre at arbejde med styrenholdige
produkter uden at medføre luftforurening for naboerne,
hvorfor der nedlægges forbud mod aktiviteten iht.
bekendtgørelsens § 18.
BESLUTNING:
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Dato
2 9 .07.91

Pkt.nr: 419
Journalnr.... : 09.20.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3166
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 2384

OLIEUDSKILLER PÅ UNOX, HOVEDGADEN 52.
f y

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I overensstemmelse med udvalgsbeslutningen 29.04. er der
08.07.91 udstedt forbud mod aktiviteter, der medfører
risiko for udslip af olie og benzin - idet der ikke var
taget skridt til etablering af udskiller.
Ved tilsyn 15.07. var der stadig ingen udskiller. Men
stadig benzinsalg.
Der er indgået aftale med en entreprenør om etablering, og
det er aftalt, at han skal indsende projekt.
Der er tale om overskridelse af den i påbud fastsatte
tidsfrist.
Indstilling:
- udvalgets reaktion bør drøftes.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 420
Journalnr

09.03

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3167
Sagsid/lbnr.

2385

Fdm. init.

DISPENSATION FOR AFLEVERING AF KEMIKALIEAFFALD

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Gerlev Autolakeri
, ha
27.05.91 søgt om dispensation for aflevering af
fortynderaffald til et firma, der videreleverer til
regenererering, i stedet for til Kommunekemi via kommunal
indsamlingsordning.
Bilag:

udkast af 18.07.91 til dispensation.

Indstilling:
- at der gives dispensation som i vedlagte udkast.
BESLUTNING:
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P k t .n r : 421
Journalnr---

: 09.02.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3168
Sagsid/lbnr. 2386

Fdm. init.

ANKE OVER DATO FOR OPHØR MED BRUG AF LILLE VANGS BANEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Grundejerforeningerne Over Dråby Strand og Fjordvang har i
brev af 10.06.91 påklaget udvalgets beslutning om at kræve
Lillevangsbanen lukket pr. 31.12.92. Grundejerforeningerne
accepterer datoen, men kræver støjdæmpende foranstaltninger
gennemført i overgangsperioden.
Anken er videresendt til Miljøstyrelsen.
Indstilling:
BESLUTNING:

til efterretning.

f/f
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Dato
29.07.9

Pkt.nr: 422
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3169
Sagsid/lbnr. 2387

Fdm. init.

fV\

MULIGHEDEN POR "SKYDETERRÆN" SOM LISTEVIRKSOMHED.

Økonomi:
sagsfremstilling:
Der arbejdes i øjeblikket på en "slankning'1 af listen over
godkendelsespligtige virksomheder, og et forslag er ude
til høring indtil 01.10. Forslaget indebærer en radikal
reduktion af antallet af virksomheder, der skal godkendes
efter kapitel 5. Til gengæld skal også virksomheder, der
var i drift i 1974 nu godkendes.
Der er ingen ændring mht. skydning, idet et listepunkt
også fremtidig omfatter "skydebaner." Ligesom i dag kan
der altså blive tale om, at skydeterrænet skal reguleres
efter samme paragraf som småvirksomheder.
Amtets rolle i miljøtilsynet med skydeterrænet har
tidligere været drøftet, da støjforureningen i høj grad
overskrider kommunegrænsen.
Der kan på denne baggrund
argumenteres for, at miljøtilsynet burde ligge i amtet.

Indstilling i

Udvalget anmodes om at tage stilling til,

- om det vil anbefale, at tilsynet overgår til
amtet,
- om udvalget vil gøre Miljøstyrelsen opmærksom på problematikker
- og/eller anmode om,-at spørgsmålet rejses politisk i
Kommunernes Landsforening.
BESLUTNING:
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Dato
29.07.91

Pkt.nr: 423
Journalnr.... : 01.09
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3170
Sagsid/lbnr. 2388

Fdm. init.

EVT. FORTSAT INDVINDING AF SKALLER EFTER 1993.

økonomi:
Sagsfremstilling;
De nuværende tilladelser til at indvinde subfossile
østersskaller i Roskilde Fjord udløber i 1993.
Skov- og
Naturstyrelsen står derfor overfor at skulle tage stilling
til, om og i givet fald hvordan fornyede tilladelser skal
gives.
Der blev holdt et møde 14.06. med deltagelse af involverede
firmaer, kommuner, amter, fiskeri- og fredningsinteresser,
og Skov- og Naturstyrelse. Der blev redegjort for de
hidtidige erfaringer, samt drøftet fremtid: hvilke
undersøgelser skal sammenfattes/udføres, før der kan tages
stilling.
Diskussionen drejede sig mest om fjordmiljøet, men
Frederiksborg Amt og Jægerspris kommune fremhævede, at der
bør ske en sammenkædning af vilkår for opsugning på
fjorden og vilkår for drift på land (kap.5-godkendelse).
Frederiksborg Amt står foran at miljøgodkende alle tre
indvindingssteder, og S&N og amt vil koordinere indsatsen.
Mødereferat ligger i sagen.
Eventuelle kommentarer skal være Styrelsen i hænde senest
20.08.91.
Indstilling;
- at udvalget tager stilling til, om Jægerspris
kommune skal udtale sig i forbindelse med forhold om
fornyet skallegravning, herunder kap.5 - godkendelse,
fx inden for emnerne
- fjordmiljø,
- betydning for kommunens rekreative værdier,
- gener for omboende.
bes:
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Dato
2 9 . 07.91

P k t .n r : 424
Journalnr.... : 01.09
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3171
Sagsid/lbnr. 2389

Fdm. init.

ANKE AF AFSLAG OP UDVIDET GRUSINDVINDING I LYNGER.
m

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt har givet afslag på ansøgning fra
Bdr.Jeppesen om udvidelse af grusindvindingsområdet på
Højagergårds Grusgrav, således at graveområdet ville blive
udstrakt ind på nabomatriklen mod øst, matr. nr. 5 a
Landerslev. Afslaget er primært begrundet i hensynet til
vandindvindingsinteresser for Femhøj Vandværk, idet det
ligger 160 m fra den kildeplads, der blev diskuteret som ny
boring for Femhøj Vandværk.
Desuden er arealet ikke i
regionplanen udlagt til indvindingsområde.
Denne afgørelse blev påklaget til Skov- og Naturstyrelsen,
under henvisning til, at Femhøj Vandværks nye boring blev
placeret tæt ved de oprindelige, og ikke i det ansøgte
graveområde. Skov- og Naturstyrelsen har alligevel 06.06.91
stadfæstet amtets afgørelse, med den begrundelse at "den
påtænkte råstofindvinding vil udsætte grundvandsreservoiret
omkring indvindingsstedet for en forureningsrisiko, som
ikke er acceptabel i betragtning af, at der påtænkes
etableret boringer til et alment vandværk i området."
Afgørelsen er påklaget videre til Miljøankenævnet.
Kommunen bør kommentere spørgsmålet om placering af
fremtidig kildeplads til brug for miljøankenævnets
behandling og en eventuel genbehandling i amtet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
At kommunen primo 1991 valgte at lade erstatningsboringen
for boring 1 ved Femhøj udføre ved den eksisterende
kildeplads, udelukker ikke, at der på længere sigt vil være
brug for en ny kildeplads. Det kan ikke dog ikke på
nuværende tidspunkt siges, hvornår det kan blive aktuelt det er ikke utænkeligt, at en evt. gravning vil kunne
afsluttes inden.
Selve gravningen indebærer en øget forureningsrisiko i
forhold til normal landbrugsdrift, primært i form af risiko
for oliespild. Der er 160 m fra graveområdet til den i
foråret drøftede boring, hvor amtet normalt opererer med en
grænse på 150 m. Grundvandsstrømmen går fra graveområdet
mod boringen. Flere boringer tættere på graveområdet vil
komme på tale, hvis området udnyttes som kildeplads.
Indstilling:
- at miljøankenævnet tilskrives om, at Jægerspris
kommune ønsker at anvende et område tæt ved det

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.07.91

Side
11

påtænkte graveområde til ny kildeplads, uden at det
dog er muligt at angive, hvornår det vil blive aktuelt.
Efter kommunens opfattelse bør amtets afslag på
gravetilladelse derfor opretholdes for at undgå en
øget forureningsrisiko.
BESLUTNING:
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Dato
29.07.91

P k t .n r : 425
Journalnr....

: 01.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3172
Sagsid/lbnr. 2390

Fdm. init.

MILJØMÆS. INDSIGELSER MOD LOKALPLANFORS. LANDERSLEV.*
i

Økonomi:
Sagsfremstilling:
OMRÅDE A:
Landerslev Rengørings- og Hårplejemidler, Landersle w e i 6 6 :
Indsigelse mod § 3.1, efter hvilken der ikke må indrettes
virksomheder af særligt forurenende karakter (kapitel
5-virksomheder).
Virksomheden mener ikke, at den medfører ulemper for
omgivelserne; den har en relativt lille produktion, og
mener ikke det rimeligt at sammenligne den med store
industrianlæg med samme produktionstype.
Miljøafdelingens bemærkninger:
På det udkast til ny liste, der i øjeblikket forhandles i
Miljøstyrelsen, er sæbefabrikker mv. kun optaget, hvis
deres produktion ligger over 5000 t om året.
På den
nuværende liste er alle sæbefabrikker optaget.
Det kan
altså forventes, at LRHM ikke vil være en listevirksomhed
i fremtiden.
OMRÅDE C:
Jan Fussing, Labotek, L a n d e r s l e w ei 60:
Mener, at området bør udlægges til "industri", og ikke
"lettere industri", idet den nuværende maskinfabrik må
siges at høre til den førstnævnte kategori.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Også for område C anfører lokalplanforslaget, at der ikke
må etableres kapitel 5-virksomheder. På den nuværende liste
er maskinværksteder o.lign. optaget, hvis deres produk
tionsareal er over 100 m . Labotek/Japanica er derfor opta
get. På udkastet til fremtidig liste er produktionsarealet
hævet til 1000 m2. Virksomhedens samlede værkstedsareal er
over 1000 m2, dog anvendes en del til lager for Hasco A/S.
Labotek kan derfor meget vel også i fremtiden være en li
stevirksomhed. Et forbud i lokalplanen mod kap.5
-virksomheder vil derfor virke generende for virksomheden
ved evt. ændringer.
Indstilling:
- at forslaget om forbud mod kap.5-virksomheder i
områderne A og C drøftes,

Dato
29.07,91

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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- at betegnelsen "lettere industri" drøftes,
- at udvalget tager stilling til, om LRHM bedømmes at
medføre ulemper efter lokalplanforslagets bestemmelser,
altså hvorvidt udvalget vil anbefale fortsat placering,
når godkendelsen udløber,
- at bemærkningerne oversendes til teknisk udvalg.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 426
Journalnr.... : 09.12.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3173
Sagsid/lbnr. 2391

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 01.06.91
f y

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har siden 01.06.91 godkendt
nedenstående:
Gerlev Købmandshandel, Bygaden 20:
fortsat drift efter
ejerskifte;
også salg af færdigpakket kod og
slagteaffald fra slagter
,
, 4040 Jyllinge.
Fiskebil/ v/
, Hundested:
kl. 10-14 ved Jægerspris Kødforsyning.
Indstilling : til efterretning.
BESLUTNING:

opstilling fredag

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Dato
29.07.91

Pkt.nr: 427
Journalnr

09.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3174
Sagsid/lbnr. 2392

Fdm. init.

OPRENSNING PÅ DEN TIDL. DANFORM-GRUND, L A N D E R S L E W E J .

Økonomi;
Sagsfremstillingi
Sagen er sidst omtalt på MU

27.05.91

Forvaltningen har anmodet Kemp & Lauritzen om at revidere
den grundvandsmodel, der skal danne basis for
afværgeforanstaltningerne på såvel
som
Femhøj Vandværk. Hedeselskabet har udarbejdet den første
model.
Indtil revision foreligger, oppumpes efter den
hidtidige strategi.
Indstilling; til orientering.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pk t .nr
Journalnr....

: 09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3175
Sagsid/lbnr. 2393

Fdm. init.

MILJØTILSYN SIDEN 22.05.91
m

Økonom i ;
Sagsfremstilling;
Der vedlægges en liste over miljøtilsyn siden 22.05.91.
Bilag: liste af 22.07.1991
Indstilling:
BESLUTNING":

til efterretning

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 429
Journalnr

00.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1901
Sagsid/lbnr.

1689

Fdm. init.

EFTERRETNINGSSAGER

Økonomi i
Sagsfremstilling:
J.nr. 09.00
Miljørådet for Isefjorden har fremsendt regnskab for 1990.
Hovedparten af beholdning primo 1990 + årets bidrag
overføres til næste år, nemlig kr. 16.381,50.
J.nr. 09.00
Miljørådet for Roskilde Fjord: mødereferat vedr. 16.05.91;
bl.a. blev høringen om fjordens fremtid evalueret, og
fremtidige arbejdsområder drøftet.
Regnskab for 1990 og
budget for 1991 (revideret) og 1992 blev godkendt,
for begge år regnes med et bidrag fra kommunerne på 10 øre
p r . indbygger.
J.nr. 09.02.11, Lillevangsbanen, bilag 26:
Grf. Over Dråby Strand: forespørgsel til borgmesteren om,
hvem der stod som arrangør af skydning fredag 10.05.
(Komby-skydning), idet 1) mange mennesker holder fri denne
dag, 2) øltelt/skydning/beboet område og 3) vejledende
støjgrænser ikke blev hensyntaget. Kunne arrangementet ikke
have været henlagt til 600 m-banen?
J.nr. 09.00 P 1 7 , Forslag til recipientkvalitetsplan for
Isefjorden.
Grf. Over Dråby Strand har til FA fremsendt kommentarer
mht. bly fra skydebanerne, specielt Lillevangs- og kort
holdsbanen Grf. foreslår, at der gennemføres observationer
under skydning for at afklare, om der er tale om enkelte
eller mange "vildfarne” skud, og at Forsvaret anmodes om at
beregne, hvor store mængder projektiler, der er anvendt i
den den, skydebanen har været i drift.
Indstilling; til efterretning.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Dato
29.07.91

P k t .n r : 430
Journalnr....

: 13.00P

B.lbnr. 3163

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 2381

Fdm. init.

PRINCIPPER VEDR. VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING. *
4
3
2
1

Bilag:

notat af 12.07.91

Sagsfremstilling:
Vandforsyningsplanlægningen i Jægerspris kommune er arbejdsmæssigt
opdelt i 2 faser:
registreringsfase
planlægningsfase
Registrering af status foretages af forvaltningen, idet de nuværende
forhold med hensyn til de enkelte vandværkers kapacitet, vandkvalitet,
forsyningsområde m.v. klarlægges. Registreringen omfatter både kommu
nale og private almene værker. Hvad angår private forsyningsanlæg til
enkeltejendomme undersøges stikprøvevis forsyningernes kvalitet, idet
prøver fra ca. 20 % af de ca. 300 anlæg nu er analyseret.
Registreringerne skal være grundlag for den egentlige planlægning,
som udføres af firmaet Kemp & Lauritzen A/S. Det er imidlertid nødver
digt for planlægningsarbejdet foruden kendskabet til de nuværende for
hold at træffe principiel beslutning om en række forhold, primært:
1)

Skal alle ejendomme i kommunen tilbydes
mulighed for tilslutning til alment vandværk,
eller skal fritliggende ejendomme fortsat
henvises til forsyning til egen boring.

2)

Skal vandforsyningsplanen indeholde
bestemmelser om etablering af
hjælpeforbindelser imellem de enkelte
vandværker i kommunen med henblik på forbedring
af forsyningssikkerheden.

3)

Skal der tilstræbes ændring i ejerforholdene
til de bestående almene vandforsyningsanlæg,
ønsker kommunen på længere sigt at overtage de
private almene anlæg.

4)

Skal der opsættes vandmålere hos alle
forbrugere.

Indstilling: Som beskrevet i notat af 12.07.91
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DEPONERING AF SPILDEVANDSSLAM

Økonomi:
Sagsfremstillingt
Med virkning fra den 1. april 1991 har Jægerspris kommune indgået
kontrakt med Det Danske Hedeselskab om bortskaffelse af spildevands
slam ved udspredning på landbrugsjord. Frem til den 1. september
1991 er Hedeselskabet forpligtet til at sørge for mulighed for op
lagring af slammet. Efter denne dato skulle kommunen have indrettet
et deponi.
Der har imidlertid vist sig en mulighed
deponering af slam hos slutbrugeren, og
Hedeselskabet om at forestå oplagringen.
som et tillæg til eksisterende kontrakt.
i flg. tilbud 30 kr/tons slam.

for at forlænge aftalen om
der foreligger tilbud fra
Ordningen kan iværksættes
Prisen for opbevaringen er

Denne udgift svarer til forrentningen af den kapital, som kommunen
ellers måtte investere i fast depot.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at der indgås aftale med He
deselskabet om forlængelse af den nuværende ordning, med den be
grundelse, at en række forhold af betydning for valg af lokalitet
til permanent deponi, må forventes afklaret i løbet af de nærmeste
år. Her tænkes på beslutning om lossepladsplacering, indførelse af
afhentningsordninger for haveaffald og undersøgelse af mulighed for
komposteringsanlæg. En forudsætning er dog, at kontraktens punkt 5.5
om tørstofindhold ikke skal være gældende, idet kommunen ikke kan
garantere tørstofindhold på 30 %.
BESLUTNING:
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Dalby Huse Strands Vandværk fremsender nyt takstblad til godkendel
se.
Indstilling: Det indstilles, at takstbladet godkendes.
BESLUTNING:
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KOMMUNENS RENSEANLÆG-AMTETS TILSYNSBEMÆRKNINGER

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt fremsender ved skrivelse af 28. juni 1991 bemærk
ninger, som følger af vurdering analyseresultater for året 1990. Am
tets udvalg for teknik og miljø meddeler kommunen følgende om de en
kelte anlæg:
Neder Dråby: Det henstilles, at udlederkrav overholdes.
Færgelunden: Det henstilles, at udlederkrav overholdes.
Kulhuse Camping: Det tidligere meddelte lovliggørelsespåbud opret
holdes indtil effekten af udbygningen er dokumenteret i løbet af
1991.
Tørslev:

Ingen bemærkninger.

Forvaltningens kommentar:
Overskridelse vedr. Neder Dråby RA skyldes en enkelt analyseværdi
udtaget under ekstreme nedbørsforhold.
Færgelunden RA er planlagt nedlagt
Kulhuse Camping RA - alle analyseresultater for 1991 overholder
krav.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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SPILDEVANDSFORHOLD SVANHOLM GODS
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Økonomi r
Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 21. maj 1991 forespørger Svanholm om sta
tus vedrørende tidligere fremsendt ansøgning om tilladelse til af
ledning af spildevand renset i rodzoneanlæg til Skarndalsgrøften.
Svanholm foreslår samtidigt, at projektet eventuelt kunne få status
som forsøgsprojekt.
Amtets begrundelse for ikke at færdigbehandle sagen er, at der endnu
ikke foreligger endeligt godkendt recipientkvalitetsplan, det på
gældende forslag til regionplantillæg kan først forventes endeligt
vedtaget efter offentlighedsfase som løber til 22. september.

Indstilling: Det indstilles, at sagen oversendes til amtet
ad anbe
faling om at give tilladelse til udførelse af anlægget som forsøgs
anlæg evt. med tilknytning af forskningsinstitution. Seneste rapport
om emnet fra Miljøstyrelsen fastslår netop behovet for yderligere
forsøg med sådanne anlæg.
BESLUTNING:
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FORBUD MOD VANDING AF GRÆSPLÆNER.

Økonomi;
Sagsfremst illingi
Ved indgående skrivelse af 17. maj 1991 meddeler Frederiksborg amt,
at amtets udvalg for teknik og miljø har vedtaget, at der udstedes
permanent forbud mod vanding af græsplæner i hele Frederiksborg amt.
Det er ligeledes besluttet, at idrætsanlæg er fritaget fra forbudet.
Endeligt blev det vedtaget, at vanding iøvrigt, herunder vanding af
idrætsanlæg, kun må foregå uden for tidsrummet 9 - 1 7 .
Amtets beslutning kunne følges op af kommunen ved udsendelse af fol
der om vand, vandforsyning, vandspild og spareråd. Et eksempel fra
Helsingør kommune er vedlagt sagen.
Indstilling: Til drøftelse
BESLUTNING:

^
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FRITAGELSE FOR VANDAFGIFT

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Forvaltningen får jævnligt henvendelse fra ejere af specielt sommer
huse/ sommerhusgrunde, som ønsker fritagelse for vandafgift med hen
visning til, at ejendommen ikke benyttes. Den gældende praksis har
været, at fritagelse kun er mulig, hvis aftapningsmulighed ikke fo
religger - d.v.s at stikledning er afbrudt.
Vandforsyningen foretager fra- og tilkobling og udgiften i den for
bindelse er i størrelsesordenen 8.000 kr.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at miljøudvalget beslutter at
opkræve gebyr for fra- og tilkobling svarende til de faktiske udgif
ter.
BESLUTNING:
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Økonomi:
Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen
anmoder kommunen god
kende forsat brug af olietank nedgravet før den 1. april 1970.
Iflg. miljøministeriets olietankbekendtgørelse må tanke nedgravet
før denne dato benyttes i 20 år. Det fremgår imidlertid af samme re
gelsæt, at tanke, som er fremstillet svarende til krav i gældende
typegodkendelsesordning, kan godkendes til fortsat anvendelse, hvis
det dokumenteres ved tankattest eller erklæring fra tankfabrikant.
Den normale procedure er, at erklæring indhentes på basis af tankens
nummerskilt. I dette tilfælde er skiltet bortkommet, men firmaet
TUNETANKEN A/S har på grundlag af foto udstedt sædvanlig erklæring
om, at den pågældende tank er af godkendt type. Spørgsmålet er om
Jægerspris kommune kan acceptere denne dokumentation.
Indstilling: Det indstilles, at det meddeles ejeren tilladelse til
fortsat anvendelse af tanken på basis af den foreliggende dokumenta
tion forudsat, at ejerens forsikringsselskab fortsat er indstillet
på at forsikre ejendommen på normale vilkår.
BESLUTNING:
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Økonomi;
Sagsfremstillino:
Miljøudvalget besluttede på møde den 27. maj 1991 at indgå
en kontrakt med firmaet Carl Bro A/S om bistand vedr. til
rettelæggelse af en kommunal storskraldsordning.
Den 4. juni 1991 afholdt forvaltningen et møde med Carl Bro A/S
og den 7. juni blev firmaets forslag til tidsplan modtaget.
Udover storskraldsordningen for private, er firmaet bedt om at
vurdere muligheder for anvisning af affald fra erhvervsvirksom
heder, der indtil nu har benyttet Maglehøjgård losseplads.
Firmaet er også bedt om at sammenligne ordningens forventede
budget med forvaltningens forslag til budget for 1992.
Ordningen etableres efter aftale med forvaltningen således:
-

ikrafttræden omkring 1. august 1991
tilrettelægges som en tilkaldeordning/fast afhentning
omfatter alle private husstande, også i landområder
omfatter ikke erhvervsvirksomheder
storskrald og haveaffald afhentes samtidig
der opstilles krav til vognmandens materiel mhp optimal sortering

Den 18. juni 1991 blev fra Carl Bro A/S fremsendt et udkast til
udbudsmateriale samt overvejelser om storskraldsordning i områdene
Møllehegnet, Mølleparken og Egeparken.
19. juni: Skibby kommune er kontaktet med henblik på at drøfte
mulighederne for et evt. samarbejde på genbrugsområdet.
Jægerspris kommunes beskæftigelseskonsulent er tilsvarende
kontaktet med henblik på at få vurderet mulighederne for
genbrugsaktiviteter i Jægerspris kommune,
2 1 . juni: Møde med Reklamefirmaet Brown & Dalum
2 1 . juni: Møde med
, AFAV
24. juni: Møde med
Såvel
som
meddeler efter mødet og efter
man har haft lejlighed til at gennemlæse kontraktforslaget, at man
ikke er interesseret i at medvirke.
Forvaltningen har allerede taget en foreløbig kontakt til De Grønne
Miljøbiler og efter aftale med udvalgsformanden, tiden er knap, be
sluttes at indhente en pris fra dette firma.
, Kulhuse
henvender sig til forvaltningen efter at have læst annoncen i lokal
avisen. Han får at vide at løbet næsten er kørt men får alligevel
tilsendt materialet, dog med den bemærkning at det formentlig ikke v
komme i betragtning. Ved en sammenligning af
tilbud og
tilbuddet fra De Grønne Miljøbiler konstateres, at
er
billigst. Forvaltningen anmoder udvalgsformanden om at indkalde til
et ekstraordinært udvalgsmøde. Efter en telefonisk henvendelse til
medlemmer af miljøudvalget beslutter formanden, at der skal arbejdes
videre med en kontrakt med De Grønne Miljøbiler. Forvaltningen for-

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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handler herefter med firmaet og opnår en væsentligt lavere pris, dog
stadig højere en
. Kontrakten med De Grønne Miljøbiler
er nu færdig og er fremsendt til firmaet til underskrift og med anmoil
ning om at returnere de 2 eksemplarer til kommunen med henblik på
underskrift herfra.
Forvaltningen, Carl Bro A/S og Brown & Dalum A/S har udarbejdet
en folder der skal husstandsomdeles i uge 31. Udvalgsformanden
har haft lejlighed til at kommentere folderen da en udvalgsbe
handling af tidsmæssige årsager ikke har været mulig.
Storskraldsordningen medfører en væsentlig serviceforbedring
for kommunens borgere. Konsekvensen bliver, at renovationsaf
giften i 1992 skal forhøjes, ikke med 5% som først beregnet af
forvaltningen og godkendt af udvalget, men med ca. 10%.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Miljøafd. vil på mødet give udvalget en nærmere redegørelse for
bl.a. renovationsafgift, genbrug og valg af vognmand.
Indstilling;
Udvalget anmodes om at godkende kontrakten med De Grønne Miljøbiler.
En forhøjelse af renovationsafgiften på 10% godkendes og fremsendes
til økonomiudvalgets godkendelse den 12. august 1991.
Genbrugstankerne i forbindelse med storskraldsordningen godkendes og
sagen fremsendes med anbefaling til socialudvalget den 27. august
1991.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Fra Koordinationsrådet (KR) er den 17. juni 1991 modtaget
revideret mødereferat fra møde den 9. januar 1991 hos
Miljøafdelingens bemærkninger:
Mere tid bør ikke bruges på dette mødereferat. Ad pkt 6 kan dog
bemærkes, at teksten her skulle erstattes af de første 3 linier
i pkt. 7, 2. afsnit.
Kopi af revideret mødereferat fremsendt til Kemp & Lauritzen A/S.
Indstilling; Til orientering
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - STATUS.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Fra Kemp & Lauritzen A/S er den 13. juni 1991 modtaget en
grafisk optegning af vandspejlsvariationer i brønden på
, Jægerspris.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Pejlingerne viser en klar sammenhæng mellem prøvepumpning og
vandstand i brønd.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
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Økonomi:
Sagsfrem stilling;
1) Forvaltningen har den 11. juni 1991 modtaget kopi af skri
velse fra Miljøstyrelsen stilet til adv.
Frede
rikssund vedr. indvinding af grundvand på ejendommen matr. nr.
14, Kyndby by, Jægerspris kommune, tilhørende
Af skrivelsen fremgår, at Miljøstyrelsen med brev af 28. maj 1991
fra Frederiksborg Amt har modtaget adv. Bak's brev af 15. maj
1991, hvori advokaten på vegne af
påklager amtrådets
afgørelse af 18. april 1991 i sagen om vandindvinding.
Miljøstyrelsen vil efter en nærmere vurdering vende tilbage til sagen.
2) Som svar på kommunens brev af 13. marts 1991
foreligger nu amtets svar.

til Frederiksborg Amt

Spm. : Krav til beskyttelse af grundvand og recipient i forbindelse
med udvidelse af Skibstrup losseplads?
Svar: Kravene til Skibstrup losseplads vedr. grundvand og recipient
kan eller bør ikke sammenholdes med kravene til en placering vevu
Kyndby. Kravene til Skibstrup losseplads hvad angår grundvandsog recipientbeskyttelse, fremgår af vedlagte kopi af Hovedstads
rådets godkendelse af Skibstrup losseplads, vilkår 19-27, der
iflg. amtets skrivelse omfatter meget vidtgående krav.
Spm.: Konsekvenser i tilfælde af, at de miljøtekniske undersøgelser
viser, at Kyndby-lokaliteten ikke kan opfylde krav til beskyt
telse af grundvand og recipient?
Svar: Det forekommer ikke sandsynligt, at de miljøtekniske undersøgel
ser vil vise, at det skulle være helt umuligt at placere en los
seplads ved Kyndby. Det må formodes, at det er muligt ad anlægs
teknisk vej at sikre pladsen tilstrækkeligt i forhold til omgi
velserne.
Spm. : Konsekvenser i tilfælde af, at affaldskortlægningen viser et
markant ændret (reduceret) deponeringsbehov?
Svar: Er deponeringsbehovet faldende, vil en kommende losseplads ved
Kyndby få en længere levetid, hvilket er positivt. Dette ændrer
ikke, at der er et forholdsvis akut kapacitetsbehov i Frederiks
borg Amt.
Indstilling!
1) Til orientering.
2) Til orientering.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - LOKALPLANFORSLAG 47.

økonomi:
Sagsfremstilling:
Arkitekt
fremsender forslag til
lokalplan for lossepladsen i Kyndby.
Forslaget er omarbejdet baseret dels på et møde mellem
forvaltningen og
, dels på indhentede
kommentarer fra COWIconsult A/S og Kemp & Lauritzen A/S.
Forslaget fremlægges til udvalgsbehandling i såvel teknisk
udvalg som miljøudvalg, således at der til byrådets
behandling af sagen vil foreligge to af hinanden
uafhængige indstilling mht. en eventuel godkendelse.
Bilag:
1991.

Forslag til Lokalplan nr. 47 for Kyndby Losseplads.

Indstilling:

til drøftelse.
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AFFALDSDEPOTER.

Økonomi t
S a sfremstillim :
I henhold til Lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter
er fra Frederiksborg Amt den 25. juni 1991 modtaget amtets
1991-indberetning om affaldsdepoter.
Indberetningen blev behandlet på møde den 18. juni 1991 i
Frederiksborg Amtsråds udvalg for Miljø og Teknik. Indberet
ningen udsendes til høring i amtets kommuner, hvorefter ind
beretning og høringsbesvarelser fremsendes til Miljøstyrelsens
godkendelse.
Kommunen anmodes derfor om at fremsende eventuelle bemærkninger
til indberetningen inden den 1. august 1991.
I Jægerspris er registreret de to tidligere lossepladser på hhv.
Barakvej og i Over Dråby.
Ingen af dem er blandt de steder, for hvilke der planlægges
undersøgelser i nær fremtid.
Det anføres dog (side 17) at tilsyn med affaldsdepoterne vil
prioriteres højt.
Indstilling:
Udvalgets kommentarer udbedes.
BESLUTNING:
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AFAV I/S, ARBEJDSGRUPPE POR INFORMATION.*
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Siden sidst er
1)
23.maj:
2)
29.maj:
3)
29.maj:

4)
3.juni:
5)
7.juni:
6)
7.juni:
7) 10-21.juni:
8)
18.juni:
9) 24-28.juni:

følgende sket:
AFAV-møde vedr. information, ref. i sagen
Kommentarer til AFAV
Information ud til kommunerne incl. tidsplan
uge 22/23, pressemeddelelse
uge 23/24, annoncering/plakatudsendelse
uge 24/25, udsendelse af folder
Bestilling af foldere/plakater
Annonce-, plakat- og folderoplæg modtages
Plakater modtages
Plakater opsættes
Foldere modtages
Foldere uddeles

M iljøafdelingens bemærkninger:
Foldere først modtaget tirsdag i uge 25. Uddeling derfor fc "it
mulig fra mandag i uge 26, hvilket er uheligt pga skolernes ferie.
Forsinkelsen skyldes, at første oplag af folderen var fejltrykt.
Indstilling: Til orientering
BESLUTNING:
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KORTPOLITIK

økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har accepteret tilbuddet fra Kommunedata om
udarbejdelse af en kortpolitik for Jægerspris kommune.
Arbejdet vil ske i samarbejde med Skibby kommune og vil
starte umiddelbart efter sommerferien.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - PENSIONISTER.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Den 31. maj 1991 blev planloven vedtaget af Folketinget.
Lov om planlægning indholder bl.a. følgende nyhed:
"Pensionistreglen"
Folkepensionister og andre personer over 60 år, der får
pension ell^r efterløn får ret til at bo helårs i deres
sommerhus i udlagte sommerhusområder. Betingelsen er, at
pensionisten har ejet ejendommen i 8 år, og at huset ikke
er så dårligt, at det er kondemnabelt. Der skal altså ikke
søges om tilladelse til pensionisters helårsbeboelse.
Pensionisten har en egentlig ret.
Ægtefælle eller andre fra pensionistens husstand kan bo i
sommerhuset sammen med pensionisten, og kan fortsætte med
at bruge sommerhuset som helårsbolig, efter pensionistens
død.
Pensionistreglen træder i kraft den 1. oktober 1991.
Alle andre sommerhusejere, der måtte ønske at bo hele året
i deres sommerhus, skal fortsat søge en speciel "helårsbolig
tilladelse" hos kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens
afgørelse herom kan efter den nye planlov ikke påklages
administrativt.
Særtryk af loven vil blive udsendt til alle kommuner inden
1. juli 1991.
Særlig vejledning om "pensionistreglen" vil blive udsendt inden
1. oktober 1991.
Indstilling; Til orientering
BESLUTNING:

