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1 MEDDELELSER FRA KL VEDR. MILJØAFGIFTER
2 FORSLAG TIL REGIONAL VARMEPLAN
3 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
4 PROJEKT VEDR. GENANV. AF BYGN.AFFALD I HOVEDS.REG.
5 RECIPIENTKVALITETSPLAN FOR ISEFJORD
6 VEDR. NY LOV OM AFGIFT AF AFFALD OG RÅSTOFFER
7 MILJØFØLSOMME OMRÅDER I FREDERIKSBORG AMT
8 ANSØGNING OM TILBAGEBETALING AF NATRENOVATIONSAFG.
9 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET
10 KYNDBY LOSSEPLADS - KYNDBY LOSSEPLADS A/S
11 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET
12 HELSÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
13 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
14 INDSAMLING AF PAP OG PAPIR
15 ET EVT. ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE
16 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPL.-KONTR. I .F .B .M .BRAMSNÆS UDTR
17 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
18 AFFALDSPLANLÆGNING
19 MADAFFALD FRA STORKØKKENER
20 ABONNEMENT
21 BIOLOGISK VURDERING AF LOKALPL.FORSLAG KULHUSE LP.
22 RÅSTOFINDVINDING 1988
23 ANSØGNING OM FORTSAT RÅSTOFINDVINDING,HØJAGERGÅRD
24 SAMARBEJDE MED DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
25 ORIENTERING OM EN RÆKKE RAPPORTER FRA HOVEDST.RÅD.
26 SIKR. AF SOMMERVANDFØRING I NEDRE D E L ,SKARND.GRØFT
27 LOV OM NATURFORVALTNING
28 MILJØRÅDET FOR ROSKILDE FJORD,MØDEREFERAT
29 VEDT.ÆNDR. F.MILJØRÅDET F.ISEFJORDEN,SAMT VALG MED
30 OPFLG. V.TILSYN PÅ KENNEL MAACK,DUEMOSEVEJ 29
31 UDGIFTSFORDELING VEDR. TØMNING AF MANDSMOSEN
32 BESTYRELSESMØDE I LEVNEDSM.KONTROLL. 14.12.89
33 GODKENDELSE AF JÆGERSPRIS GRILL HOVEDGADEN 44.
34 GODKENDELSE AF JÆGERSPRIS SMØRREBRØD,HOVEDGADEN 90
35 AUTORISATION AF SNITPAK AF 1989 APS
36 MILJØTILSYN HOS GERLEV AUTO,VESTERGÅRDSVEJ 20.
37 ANMELD.ORDN. F. VISSE VIRKSOMHEDER I LEVNEDSM.BRAN
38 UDBYGNINGSPLAN FOR KOMMUNALE RENSEANLÆG
39 PRIORITERING AF ANLÆGSARBEJDER,SPILDEVANDSANLÆG
40 KLOAKSYSTEMET I JÆGERSPRIS BY/NEDER DRÅBY
41 REVISION AF SPILDEV.PLAN, HYDROLOGISK UNDERSØGELSE
42 FORURENING AF GRUNDVAND VED DANFORM TEKNIK A/S
43 JÆGERSPRIS HOVEDGÅRD,TILLSUTNING TIL OFF.KLOAKNET
44 REGNVANDSBETINGET UDLEDNING AF URENSET SPILDEVAND
45 RENSEANLÆG KULHUSE CAMPING
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Pk t .nr
Journalnr....

: 09.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 586
Sagsid/lbnr. 428

MEDDELELSER FRA KL VEDR. MILJØAFGIFTER

k

Fdm. init.

Sagsfremstilli n g :
I skrivelse af 18.dec.89 fra KL til kommunalbestyrelsen
fremkommer KL med en protest mod konsekvenserne af for
slag til lov om miljøafgifter.
Skrivelsen er vedlagt en kopi af KL-brev til folketingets
miljø- og planlægningsudvalg.
Bilag: De to skrivelser fra KL
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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P k t .n r : 2
Journalnr....

: 13.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 588

Sagsid/lbnr. 430

FORSLAG TIL REGIONAL VARMEPLAN

Fdm. init.

fin

Sagsfremstilling:
Fra Hovedstadsrådet er til orientering modtaget et forslag
til regional varmeplan, "Energien i 90'erne". Med forslaget
er fremsendt en del bilagsmateriale.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 3
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 591

Sagsid/lbnr. 431

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE 1 SOMMERHUS

Sagsfremstilling :
Anke til Miljøankenævnet
Den 21.dec.89 er modtaget anke stilet til Miljøankenævnet.
I anken påklages Teknisk udvalgs afgørelse af 2.nov.89,
der er et afslag på ansøgning af 27.sept.89 om tilladelse
til at benytte sommerhuset
matr.nr. 4 FM af Over Dråby
beliggende

til helårsbeboelse.
Afslaget er meddelt ansøgeren i skrivelse af 28.nov.89.
Anken er indleveret rettidigt.
I selve ankeskrivelsen er ikke anført nye begrundelser.
En lægeerklæring er vedlagt ankeskrivelsen og af
denne fremgår, at:

Indstilling:Til drøftelse
Beslutning:
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Pkt.nr: 4
Journalnr

07.11

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 593
Sagsid/lbnr. 432

Fdm. init

PROJEKT VEDR. GENANV. AF BYGN.AFFALD I HOVEDS.REG

Sagsfremstilling:
Fra Hovedstadsrådet er til orientering modtaget en
rapport om genanvendelse af byggeaffald i hovedstads
regionen.
Undersøgelserne skulle danne baggrund for udarbejdelsen
af at regionplantillæg om lokalisering af byggeaffalds
anlæg i regionen.
På grund af Hovedstadsrådets nedlæggelse har man ikke
haft mulighed for at færdigbehandle sagen.
Opgaven er derfor blevet overdraget til projektets følge
gruppe til videre foranstaltning.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 5
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 594
Sagsid/lbnr. 433

Fdm. init.

RECIPIENTKVALITETSPLAN FOR ISEFJORD

Sagsfremstilling:
Vedlagt brev af 19.dec.89 fra Vestsjællands Amtskommune
er til foreløbig orientering fremsendt udkast til reci
pientkvalitetsplan for Isefjord samt kopi af udsendt
pressemeddelelse.
Planen påregnes udsendt til høring i de berørte kommuner,
når alle 3 amtskommuner har tiltrådt planforslaget.
Efter høring og forhandling med kommunerne fremlægges
planen offentligt i 16 uger i form af et udkast til region
plantillæg.
Bilag: Pressemeddelelse
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 6
Journalnr.... : 07.00.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 595

Sagsid/lbnr. 434

Fdm. init.

VEDR. NY LOV OM AFGIFT AF AFFALD OG RÅSTOFFER

Sagsfremstilling:
Meddelelse fra Miljøstyrelsen, Affaldskontoret, vedr. den
nye lov om afgift af affald og råstoffer.
Bilag: Meddelelsen
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr:
Journalnr.... : 09.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 596
Sagsid/lbnr. 435

Fdm. init.

?v

MILJØFØLSOMME OMRÅDER I FREDERIKSBORG AMT

Sagsfremstilling ;
Fra Frederiksborg Amt er den 15.dec.89 modtaget:
1) Følgebrev vedr."Udpegning af miljøfølsomme områder i
Frederiksborg Amt"
2) Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugsdrift i miljø
følsomme områder
3) Miljøfølsomme områder, Vejledning, Landbrugsministeriet,
august 1989
4) Sagsdokument fra Hovedstadsrådet, "Udpegning af miljø
følsomme områder i Frederiksborg Amt"
5) Oversigtskort og liste over udpegede områder i Frede
riksborg Amt
6) Miljøfølsomme arealer i Jægerspris kommune
Amtsrådet har den 14.sept.89 besluttet at amtet vil indgå
i ordningen om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme
områder.
Områdeudpegning mv. er sket i samarbejde med Hovedstads
rådet. Fra 1.jan.90 overgår sagsbehandlingen til den ny
etablerede landskabsafdeling i Frederiksborg Amt.
Forhandlinger af kontrakter med de berørte lodsejere om
driften i de udpegede områder afventer godkendelse af ud
pegningen fra EF, samt at udpegningen fastlægges af Miljø
ministeren i et landsplandirektiv.
Tilskud mv. administreres af amtsrådet. I bekendtgørelsens
paragr. 22 står dog, at amtsrådet kan tillade, at kommunal
bestyrelsen i et nærmere angivet omfang indgår tilskudsaf
taler og udbetaler tilskud på amtsrådets vegne.
De udpegede miljøfølsomme områder i Jægerspris er:
IALT

Programtype
-

1

Grimsdal
Kyndbyområdet
34
Strandenge ved Jægerspris Nordskov
34
Brandbj erg
Kohave-Øksneholm-Dråby
Lundehuse-Tørslev
28
Moser ved Lyngerup og Gerlev, Mademosen 3
IALT, ha

99

2
5

3
3
10

ha

8

12

8
44
54
18
44
28
23

33

87

219

20
18
44

Ved udpegningen er områderne inddelt i tre programtyper,
hvor type 1 vil blive højest prioriteret.
Formålet med støtten til udpegede miljøfølsomme områder er
- at fasthold og forbedre levevilkårene for det naturlige
plante- og dyreliv
- at sikre landskabelige værdier
- at mindske udsivning af næringsstoffer til søer, vandløb

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
og havområder
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 597

Sagsid/lbnr. 436

Fdm. init.

fti

ANSØGNING OM TILBAGEBETALING AF NATRENOVATIONSAFG.

Sagsfremstilling:
Ejeren af sommerhuset
matr.nr. 5 CS m.fl. af Over Dråby
ansøger om tilbagebetaling af natrenovationsafgift for
årene 1985-86-87-88.
Ansøgningen begrundes med at ejeren i 1984 opstillede
minitoilet, hvorefter der ikke var behov for natrenova
tion.
Ejendommen er i 1988 tilsluttet offentlig kloak.
Indstilling:
Til drøftelse.
Beslutning:
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Pkt.nr: 9
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 598

Sagsid/lbnr. 437

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET

Fdm. init.

PH

Sagsfremstilling:
Vedlagt skrivelse af 16.jan.90 fra Koordinationsrådet til
Peter Hartmann, formand for Jægerspris kommunes miljøud
valg, fremsendes til orientering kopi af Koordinations
rådets brev af 15.jan.90 inkl. bilag til Frederiksborg Amt.
Brevet til Amtet er Koordinationsrådets kommentarer til
Amtets minimumskrav til yderligere undersøgelser af Kyndbylokalitetens egnethed til losseplads.
Koordinationsrådet ønsker (den fulde ordlyd fremgår af
vedlagte skrivelse):
a) uddybende grundvandsanalyser
b) et antal geotekniske boringer
og henleder opmærksomheden på
c) recipientkvalitetsplanen for Isefjorden og konkrete EFdirektiver samt
d) Landbrugsministeriets krav om garanti mod forurening af
eksisterende og potentielle grundvandsressourcer til
markvanding
Bilag: Koordinationsrådets brev af 15.jan.90 inkl. bilag.
Indstilling:
1) Brev: til orientering
2) Kopi af brev fremsendes til Rambøll & Hannemann A/S med
henblik på at få firmaets kommentarer.
3) Miljøafdelingen retter henvendelse til Amtet med henblik
på at få kommentarer.
4) Sagen drøftes på møde mellem udvalg, Amt, R&H A/S og
miljøafdelingen, jf."Kyndby losseplads-amtet".
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Pkt.nr: 10
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 599

Sagsid/lbnr. 439

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - KYNDBY LOSSEPLADS A/S

Pk

Sagsfremstilling:
I skrivelse af 11.jan.90 fra advokat Uffe Baller fremgår,
at Jægerspris kommune på et møde den 9.nov.89 gav udtryk
for tvivl om arealets egnethed til losseplads og at kom
munen ville iværksætte og bekoste nærmere undersøgelser
herom.
Uffe Baller ønsker oplyst
- hvilke undersøgelser der er iværksat
- hvilket rådgivende firma som kommunen bruger
- resultat af evt. undersøgelser.
I brevet fremholdes kommunens forpligtelse at fremme lokal
planen, og at det er uberettiget af kommunen at lade sags
behandlingen påvirke af eventuel ny lovgivning.
Her tænkes på mulighederne for ekspropriation i henhold til
kommuneplanlovens paragr. 34 alene med henblik på at sikre
offentlig drift.
Uffe Ballers klient, Kyndby losseplads A/S, fastholder i
følge brevet sin ret til at etablere lossepladsen.
Evt. vil sagen blive søgt gennemført med rettens bistand.
Bilag: Brev af 11.jan.90 fra Uffe Baller
Indstilling:
Uffe Baller tilskrives, at
- Jægerspris kommune, efter såvel mundtlig som skriftlig
henvendelse til Amtet, nu har modtaget oplysninger om,
hvilke supplerende undersøgelser/vurderinger som efter
Amtets opfattelse som minimum skal gennemføres
- det rådgivende firma som vil assistere kommunen, i
første omgang med en vurdering af Amtets forslag, er
firmaet Rambøll & Hannemann A/S
- der af naturlige årsager endnu ikke foreligger konkrete
resultater, men at et undersøgelsesprogram med angivelse
af undersøgelsernes omfang og varighed vil blive udar
bejdet, efter at udvalget, Amtet, R&H A/S og forvalt
ningen har haft mulighed for at drøfte sagen.
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Pkt.nr: 11
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 600

Sagsid/lbnr. 442

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET

Sagsfremstilling:
I referat fra møde den 7.sept.89 på Jægerspris Rådhus
fremgår, at Jægerspris kommune afventer amtets krav til
supplerende undersøgelser, før kommunen tager yderligere
initiativer i sagen.
Ved en telefonisk henvendelse til Kurt Olsen, Fred.borg
Amt, i nov.89, blev oplyst, at et svar kunne forventes
inden jul.
I skrivelse af 14.dec.89 rykker Jægerspris kommune for
Frederiksborg Amts krav til supplerende undersøgelser i
forbindelse med en evt. losseplads ved Kyndby.
Ved skrivelse af 22.dec.89 fra Fred.borg Amt, indgået i
forvaltningen den 27.dec.89, foreligger Amtets svar.
Proceduremæssige spørgsmål:
Af brevet fremgår, at "Frederiksborg Amtsråd den 22.juni
1989 besluttede, at Amtet ikke udsteder miljøgodkendel
se, før der foreligger et godkendt forslag til lokal
plan, samt at Frederiksborg Amt anbefaler, at losseplad
sen bliver offentlig ejet af hensyn til sikring af måle
ne i den overordnede affaldsplanlægning."
Af brevet fremgår, at denne beslutning er meddelt de in
volverede parter ved skrivelse af 10. juli 1989.
Tekniske spørgsmål:*
6
5
4
3
2
1
Af brevet fremgår, at "Frederiksborg Amts tekniske for
valtning kan pege på forskellige miljømæssige undersøgelser/vurderinger, som vil blive forlangt i forbin
delse med en miljøteknisk vurdering af lokaliteten, uan
set hvilket konkret projekt, der efterfølgende behandles
i relation til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5."
Amtet er af den opfattelse, at følgende yderligere
undersøgelser/vurderinger som minimum er nødvendige,
(den fulde ordlyd fremgår af vedlagte skrivelse):
1) Prøvepumpning
2) Vandspejlspejlinger
3) Geoelektriske undersøgelser
4) Konsekvensanalyse af evt. perkolatudsivning
5) Biologiske effekter i Jægerspris Bugt
6) Opdatering af kortmateriale
Kopi af brev er tilsendt AFAV A/S, Kyndby losseplads A/S og
Koordinationsrådet.
Bilag: Brev af 22.dec.89 fra Fred.borg Amt
Indstilling:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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1) Kopi af Amtets skrivelse tilsendes Rambøll&Hannemann A/S
med henblik på at få firmaets kommentarer.
2) Udvalget, Amtet og R&H A/S samt miljøafd. mødes med hen
blik på at gennemdrøfte sagen.
Beslutning:
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HELSÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS*
I

Fdm. init.

fh

Sagsfremstilling;
Anke til Miljøankenævnet
Den 21.dec.89 er modtaget anke stilet til Miljøankenævnet.
I anken påklages Teknisk udvalgs afgørelse af 2.nov.89,
der er et afslag på ansøgning af 27.sept.89 om tilladelse
til at benytte sommerhuset
matr.nr 4 FD af Over Dråby
beliggende

til helårsbeboelse.
Afslaget er meddelt ansøgeren i skrivelse af 28.nov.89.
Anken er indleveret rettidigt.
I selve ankeskrivelsen er ikke anført nye begrundelser. Der
bliver henvist til møde torsdag den 7.dec.89 med hr. Freddi
Jørgensen og hr. Hans Eklund. På mødet fik ansøgeren atter
oplyst muligheden for at anke sagen og at fremkomme med en
lægeerklæring. En sådan er vedlagt ankeskrivelsen og det
fremgår, at:
- ansøgeren lider af malersyndrom
- ansøgeren har fået tilkendt erstatning og invalidepenpension herfor
- ansøgeren har symptomer i form af hukommelsestab, ner
vøsitet, træthed og tendens til depression
- disse svære psykiske symptomer er medvirkende årsag til
en separation og at
- ansøgeren har måttet fraflytte Nørrebro og nu bor i
sommerhus
- ansøgeren har fået det betydeligt bedre efter at være
kommet væk fra København og at medicinforbruget nu er
betydeligt nedsat
- ansøgeren nu, p.g.a. ophold udenfor storbyen, er både
psykisk og fysisk i bedre almentilstand.
Lægeerklæringen slutter: "Det kan derfor af lægelige grunde
stærkt anbefales, at NN for lov til at benytte sit sommer
hus som helårsbolig.
Indstilling: Til drøftelse
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HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS

Sagsfrem stilling:
Ansøgning
Ejeren af sommerhuset
matr.nr, 2MY af Bakkegårde
beliggende

ansøgte i skrivelse af 16.sept.89 om tilladelse til at bebo
ejendommen hele året. Som begrundelse blev angivet, at man
er medindehaver af H.G.Konsum I/S og at man har behov for
at bo tæt ved forretningen i forbindelse med åbning og luk
ning.
Teknisk udvalg besluttede på møde den 2.nov.89 at meddele
afslag. Protokollen indholder ikke en begrundelse herfor.
I henhold til retningslinier for behandling af dispensa
tionsansøgninger fra sommerhuslovens bestemmelser, vedtaget
i Jægerspris byråd den 21.juni 1988, kan der gives dispen
sation
- til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker,hotelog restaurationsvirksomheder mv., omfattet af loven om
hotel- og restaurationsvirksomhed, og virksomhed med ud
dannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt for
mål, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens
drift.
På basis af ovenstående redegørelse har miløafdelingen vur
deret, at sagen ikke er helt "klokkeren" og afdelingen har
med tanke på en yderligere belysning af sagen, endnu ikke
meddelt udvalgets afgørelse til ansøgeren. Ansøgeren er
telefonisk orienteret om forholdene.
På foranledning af ønske fra byrådsmedlem Inga Nielsen,
forelægges sagen nu miljøudvalget til en ny vurdering.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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INDSAMLING AF PAP OG PAPIR

Sagsfremstilling:
I skrivelse af 2.jan.90 fra Carl Bro A/S fremgår, at AFAV’s
bestyrelse i efteråret 1989 vedtog, at AFAV skulle etablere
en fælles indsamlingsordning for pap og papir fra virksom
heder og at der i denne forbindelse skulle udarbejdes et
udkast til regulativ til kommunerne. Vedlagt skrivelsen
følger derfor nu et udkast til regulativ for ordningen.
Bilag: 1) Udkast til regulativ for indsamling af pap og
papir fra virksomheder.
2) AFAV Nyhedsbrev nr.l 1990
Miljøafdelingens bemærkninger:
Regulativudkastet lægger op til, at alle virksomheder og
relevante institutioner omfattes af ordningen. Dette er
ikke nødvendigt i henh. til Miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 882, men AFAV har i sin handlingsplan, aug.
1989, vedtaget, at indsamlingen bør omfatte samtlige
brancher.
Kommunalbestyrelsen kan straffe virksomheder, såfremt de
overtræder regulativet.
Det er vigtigt, at regulativet vedtages hurtigt med hen
blik på at opnå bedst mulige betingelser for ordningen.
AFAV ønsker besked på hvornår regulativet forventes ved
taget.
Indstilling:
1) Udvalgets holdning til hvem/hvilke regulativet skal om
fatte ønskes
2) Udvalgets holdning til omfanget af straffebestemmelser
ønskes
Beslutning:
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Sagsfremstilling:
Vedlagt skrivelse af 10.jan.90 fra firmaet Plan & Projekt
er fremsendt et udkast til projektbeskivelse for et energi
projekt i Jægerspris kommune.
Projektet omfatter en samlet energi- og miljømæssig vurde
ring af mulighederne for den fremtidige energiforsyning af
Jægerspris by, mere præcist om mulighederne for at etablere
et energi- og miljømæssigt optimalt fjernvarmesystem sam
tidig med en generel reduktion af energi- og ressourcefor
bruget i byen som helhed.
Energistyrelsen har vist stor interesse for projektet,
hvorfor en finansiering via tilskudsmidler kan forventes.
Herudover vil de deltagende parter, der udover firmaet
Plan & Projekt udgøres af Nordfab Weiss A/S og Løgstør
Rørentreprise A/S, deltage i finansiering. Projektet vil
ikke medføre direkte økonomiske udgifter for kommunen.
I skrivelsen henvises til et tidligere overslag over den
konkrete forbrugerøkonomi ved en fjernvarmeforsyning i
Jægerspris by samt til et møde med teknisk udvalg og der
foreslås, at kommunen nøje vurderer udkastet til projekt
beskrivelse.
Bilag: Udkast til projektbeskivelse.
Indstilling: Efter miljøafdelingens opfattelse ser projek
tet meget spændende ud. Vi foreslår derfor følgende:
1) Afdelingen kontakter Plan & Projekt for en nærmere
drøftelse.
2) Forudsat at disse drøftelser resulterer positivt,
indbydes firmaet til et møde med udvalget.
Miljøafdelingen gør opmærksom på at projektet, som det
idag er formuleret, forudsætter at kommunen deltager med
diverse arbejdskraft, stiller mødelokaler til rådighed,
forestår etablering af det nødvendige datagrundlag og fore
står det praktiske arbejde i relation til informations
kampagne, mødelokaler, indkaldelser.
Ressourceforbruget i miljøafdelingen i forbindelse med en
deltagelse i dette projekt skal vurderes nøje. I øjeblikket
er der ikke mulighed for at indpasse ekstra opgaver.
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MAGLEHØJGÅRD LOSSEPL.-KONTR. I.F.B.M.BRAMSNÆS UDTR
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Sagsfremstilling :
På møde den 7.aug.89 godkendte byrådet foreslåede ændringer
til overenskomst vedr. Bramsnæs kommunes udtrædelse af
fællesskabet vedr. Maglehøjgård losseplads.
Sagen er af forskellige årsager ikke blevet afsluttet.
Ændringerne er nu meddelt Skibby kommune som melder tilbage
efter drøftelse med Bramsnæs.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
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Sagsfremstilling:
I skrivelse af 5.dec.89 fra Carl Bro A/S udbeder firmaet
sig kommentarer og svar mht udbudsform, indkøb af contai
nere, placering og tømning af containere samt afsætning
af det genanvendelige materiale.
Vedlagt skrivelse fra Carl Bro A/S af 8.dec.89 er frem
sendt forslag til regulativ for indsamling af glas og
papir i Jægerspris kommune.
Det foreslås, at de regulativer, der senere skal udarbejdes
for de forskellige ordninger, samles i et regulativ-komp
leks, opbygget som løsbladssystem, der gør det nemmere lø
bende at revidere enkelte bestemmelser.
Det bemærkes, at paragraf 6, klage, er korrekt udformet.
Afgørelser kan påklages til Miljøstyrelsen. Dette har
Miljøstyrelsen meddelt Carl Bro A/S i skrivelse af 15.dec.
89, på foranledning af spørgsmål fra firmaet, jf. brev af
8.dec.89.
Miljøafdelingens bemærkninger;
1) Regulativkompleks anbefales
2) Miljøafd. ønsker færdiggøre regulativ baseret på dette
oplæg.
3) Miljøafdelingen anbefaler, at en indsamling af glas og
papir fra private husstande i første hånd baseres på
- containere ved butikker, indkøbscentre mv.
Herefter kan mulighederne for supplement med
- husstandsindsamling og/eller genbrugsstation med en
evt. udnyttelse af langtidsledige undersøges.
En container-ordning vil være en "sikker" ordning der
hurtigt kan etableres og som er nem at administrere.
4) Miljøafd. anbefaler: off. licitation i fællesskab med
Hundested og Slangerup, at ordningen baseres på con
tainertype af mærket "Bobbel", at indtægten for salg
af glas tilkommer vognmanden, mens indtægten af papir
tilkommer kommunen.
Bilag:

Udkast til regulativ for indsamling af hushold
ningsaffald i Jægerspris kommune, papir og glas

Indstilling:
1) Udvalgets
ønskes
2) Udvalgets
3) Udvalgets
4) Udvalgets

holdning til regulativkompleks som skitseret
holdning til forelagte regulativ ønskes
holdning til indsamlingsform ønskes
holdning til licitationsform, containertype
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AFFALDSPLANLÆGNING
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Sagsfremstilling:
I skrivelse fra Hovedstadsrådet, indgået den 26.okt.89,
fremgår at fristen for aflevering af en vedtaget affalds
plan er udsat til den 1.jan.90.
I skrivelse fra AFAV til Hovedstadsrådet og Miljøstyrelsen,
indgået den 8.nov.89, fremgår som svar på oven nævnte skri
velse, at AFAV-kommunernes affaldsplanlægning gennemføres
efter følgende tidsplan:
Fase 1:

Fælles for alle kommuner.Fase 1 har resulteret i
rapporten "Status 1988, Handlingsplan 1989".

Fase 2:

Forløber fra 1. sept. 1989 til 1. april 1990.
I fase 2 vil kommunerne koncentrere sig om at
etablere de 3 "skal-ordninger"
- madaffald, storkøkkener
- pap/papir, erhvervsvirksomheder
- glas/papir, husholdninger.

Fase 3:

Fase 3 forløber fra november til medio 1990.
I fase 3 udarbejder de enkelte kommuner deres
affaldsplan indenfor rammerne af den fælles
handlingsplan

Indstilling:
Til orientering
Beslutning:
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MADAFFALD FRA STORKØKKENER

Sagsfremstilling:
I henhold til "Bekendtgørelse om kommunal indsamling af
madaffald fra storkøkkener" skal kommunalbestyrelsen fra
1.jan.90 med henblik på oparbejdning til dyrefoder eller
lignende iværksætte indsamling fra storkøkkener, som har
mindst 100 kg madaffald pr. uge.
Forvaltningen har den 15.dec.89 modtaget udkast til regu
lativ, fælles for de 8 interessentkommuner. Miljøafd. kom
mentarer er sendt til AFAV (telefax) den 16.jan.90.
Forvaltningen har den 5. jan 90 modtaget forslag til sam
arbejdsaftale med KAMBAS (en oparbejdningsvirksomhed).
Kommentarer til forslaget er afleveret til AFAV (telefax)
den 16.jan.90.
Ved en telefonisk rundspørge er indhentet følgende op
lysninger om madaffaldsmængder:
-

De Tre Ege
Lejren
Gerlev kro
Kulhuskroen
Seminar

ca. 100 kg pr uge (70 1)
ca. 60-80 kg pr uge
ca. 100 kg i højsæson, normalt mindre
ca. 100 kg i højsæson, normalt mindre
meget mindre end 100 kg

Resultat: Kun De Tre Ege har en madaffaldsmængde der kan
blive omfattet af grænsen 100 kg pr uge.Kontrolvejning af
affald udføres af Skipper.
Bilag: 1) Udkast til regulativ for indsamling og behandling
af madaffald fra storkøkkener
2) Forslag til samarbejdsaftale med KAMBAS
Indstilling:
1)
2)
3)
4)

Regulativudkast: Til drøftelse
Aftaleforslag med KAMBAS: Til drøftelse
Miljøafdelingen drøfter sagen med De Tre Ege
Miljøafdelingen bemyndiges til at færdiggøre regu
lativ og kontrakt, forudsat at De Tre Ege er en
potentiel leverandør af madaffald.

Beslutning:
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ABONNEMENT

P)

Sagsfremstilling:
Miljøudvalgets medlemmer skal tage stilling til om man vil
abonnere på Stads-og havneingeniøren i 1990.
Indstilling:
Det er et meget relevant tidsskrift. Et abonnement
anbefales.
Beslutning:
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BIOLOGISK VURDERING AF LOKALPL.FORSLAG KULHUSE LP.

Sagsfremstilling:
Teknisk udvalg vedtog på mødet 28.12.89 punkt T160 at
oversende sagen om lokalplanen for Kulhuse Losseplads
til miljøudvalget med anmodning om en bearbejdelse af den
biologiske del, før færdiggørelse af lokalplanarbejdet.
Nedlagte lossepladser er ikke i øjeblikket registreret som
kemikalieaffaldsdepoter, men forventes at blive det efter
den igangværende revision af kemikalieaffaldsdepotloven.
Amtet skal efter denne lov tilrettelægge og udføre
eventuelle undersøgelser ved registrerede depoter, før de
frigives til mere følsomme anvendelser.
Miljøafdelingen indstiller,
- at der udarbejdes en redegørelse for lossepladsens
drift og afslutning, der fremsendes til amtet sammen
med lokalplanforslaget med anmodning om en udtalelse
om, hvilke foranstaltninger, der bør foretages, før
anlæg af et offentligt parkområde kan sættes igang.
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Sagsfremstilling:
GGU har fremsendt den årlige opgørelse over
råstofindvinding. Det fremgår heraf, at der i kommunen
findes 3 aktive grave for indvinding af sand/grus/sten (2 i
Kyndby og 1 i Landerslev), og at der i den ene tillige
indvindes råjord. Desuden er der 1 passiv grav, og 1, hvor
indvinding ikke er påbegyndt. Den samlede indvinding af
grus mv. er på 37.968 m3, og udgør 4,7% af indvindingen i
Frederiksborg amt.
Miljøafdelingen indstiller,
- at årsopgørelsen tages til efterretning.
Beslutning:
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ANSØGNING OM FORTSAT RÅSTOFINDVINDING,HØJAGERGÅRD
ty

Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt fremsender med brev af 11.0.90 ansøgning
fra entreprenørerne Brdr. Jeppesen, Onsved, om fortsat
grusindvinding på ovennævnte ejendom.
Amtet anfører i sin skrivelse, at "arealet er omfattet af
en gravetilladelse, der udløber 01.04.90. Grusgraven er
omfattet af Hovedstadsrådets råstofindvindingsplan 1985,
hvoraf det fremgår, at gravning kan fortsætte og eventuelt
udvides indtil resurserne er udtømt. Under hensyn til gener
for beboelsen på Landerslevvej 29 bør den nuværende
udkørsel fra grusgraven flyttes. Generne er påklaget af den
tidligere ejer,
mens den nuværende ejer
erklærer, at kørsel ikke generer ejendommen.
Erklæring er vedlagt ansøgning som bilag."
Samtidig med, at amtet 26.11.79 gav Brdr.Jeppesen
tilladelse til at etablere den nuværende udkørsel til
amtsvejen, blev den tidligere tilladelse til at benytte den
eksisterende udkørsel til Høj agergård trukket tilbage.
(Kortbilag vedlagt).
erklæring af 04.12.89 vedlægges dagsorden. Han
har ejet ejendommen siden 01.10.88.
Den nuværende udkørsel udmunder i Landerslevvej nøjagtigt
ud for
hus (
). En flytning af
udkørslen vil naturligvis nedsætte generne fra trafik til
og fra grusgraven, men om den miljømæssige forbedring står
i rimeligt mål til de økonomiske omkostninger bør
diskuteres.
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget formulerer en udtalelse til brug for den
videre sagsbehandling i amtet.
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SAMARBEJDE MED DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

Sagsfremstilling:
Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening har
foreslået miljøafdelingen, at der indledes et samarbejde
mellem DN (og måske andre grønne foreninger) og kommunen.
Blandt naturfredningsforeningens medlemmer er der personer,
der er indstillet på at medvirke ved løsning af konkrete
opgaver.
Der findes i dag natursamråd i flere kommuner, med
vidt forskellig sammensætning og arbejdsform.
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget drøfter ideen,
- at der tages stilling til, om og hvem der skal
indbydes til et orienterende møde om emnet.
Beslutning:
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ORIENTERING OM EN RÆKKE RAPPORTER FRA HOVEDST.RÅD

Sagsfremstilling :
Hovedstadsrådet har fremsent nedenstående rapporter:
Støjende friluftsanlæg i hovedstadsregionen. På grundlag af
en høringsrunde i 1988 i kommuner og organisationer er der
givet en oversigt over skydeanlæg, motorsportsanlæg og
flyvepladser, samt baner til modelflyvning.
I Jægerspris er skydebanerne ved Hovnæsbakke og Nyhuse
medtaget.
Nødvendigheden af, at myndighederne foretager en afvejning
af miljøhensyn og ønsker om aktivitetsudvidelser ved
friluftsanlæg beskrives i rapporten.
Fugleoptællinger i Roskilde Fjord 1989.
Naturovervågning nr. 78.
Der gives en oversigt over optællingerne af ynglefugle på
holmene og på Selsø, samt vinteroptællingerne.
Sten- og jorddiger i hovedstadsregionen
Planlægningsrapport nr. 55.
Sten- og jorddiger er vigtige kulturhistoriske minder,
ligesom de kan rumme en særegen flora. I Jægerspris kommune
er der registreret ialt 232 diger med en samlet længde på
108 km. Begge digetyper er repræsenteret.
Miljøafdelingen indstiller,
- at ovenstående orientering tages til efterretning.
Besliitnino î
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SIKR. AF SOMMERVANDFØRING I NEDRE DEL,SKARND.GRØFT

Sagsfremstilling:
Hedeselskabet har under arbejdet med udarbejdelsen af
regulativer fremsat den tanke, at Kyndby Sø kan benyttes
som reservoir til sikring af en passende sommervandføring i
den nedstrømsliggende del af Skarndalsgrøften. Denne er
nemlig et af de få vandløb i kommunen, der er egnet til
opvækst af laksefisk - hvis der er tilstrækkeligt vand.
Ideen er principielt godkendt af UTM på mødet 02.03.89.
Såvidt vides er spørgsmålet ikke udvalgsbehandlet i Skibby
Kommune.
Det er muligt, at projektet vil kunne få tilskud efter lov
om naturformidling. En ansøgning herom kræver et
skitsemæssigt projekt. Den nødvendige arealforøgelse af
søen skal beregnes, ligesom det skal sikres, at der ikke
vil opstå problemer med opstuvning oppe i systemet.
Også opstemningsform og mulighed for fiskepassage skal
omtales.
Udarbejdelsen af dette skitseprojekt anslås til ca. kr.
10.000, excl.moms. Heraf er Hedeselskabet villig til at
lade halvdelen udføre uden beregning, ligesom Skibby
kommune kan inddrages, da der er tale om et fælles vandløb.
Der er ikke i budget 90 afsat midler til naturprojekter.
Miljøafdelingen indstiller,
- at Hedeselskabet anmodes om at udarbejde et projekt
og ansøgning om støtte efter lov om naturforvaltning
inden for den angivne beløbsramme,
- at Skibby kommune spørges om sin stilling til at
deltage i projektet,
- at det indstilles til ØK, at der financieres kr. 3050
over konto nr .................
Beslutnincr:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.1.90

Side
32

Pkt.nr: 27
Journalnr

04.00K2

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 616
Sagsid/lbnr. 459

Fdm. init

LOV OM NATURFORVALTNING

Sagsfremstilling:
Til udvalgets orientering vedlægges en orienteringsfolder
"Giv naturen et løft - gennem loven om naturforvaltning",
(Skov- og naturstyrelsen (1989)).
Beslutning:
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MILJØRÅDET FOR ROSKILDE FJORD,MØDEREFERAT

Sagsfremstilling:
Miljørådet har fremsendt mødereferat vedr. møde 11.10.89.
Følgende emner blev behandlet:
Orientering om Arresøen.
Gundsø Kommunes nye spildevandsplan.
Endvidere orienteres om Frederiksborg Amts undersøgelser
vedr. skallegravningens effekter på fjorden.
Indvindingsområderne omkring Kronprins Frederiks Bro er
blevet filmet med undervandsrobot, og i øjeblikket
resumeres tidligere undersøgelser. Der vil efterfølgende
blive udarbejdet et undersøgelsesprogram for 1990.
Miljøafdelingen indstiller,
- at referatet tages til efterretning.
R a c 1 n + n -i n r r •
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VEDT.ÆNDR. F.MILJØRÅDET F .ISEFJORDEN,SAMT VALG MED
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Sagsfremstilling:
Holbæk kommune har med vedlagte brev af 21.11.89 fremsendt
forslag til nye vedtægter for Miljørådet for Isefjorden.
Den eneste ændring er optagelsen af Trundholm Kommune som
medlem.
Endvidere vedlægges mødereferat vedr. 06.11.89 til
orientering.
Der blev ved byrådets konstituerende møde i december 89
ikke valgt nyt medlem til rådet i stedet for Sv.Aa.
Mortensen.
Miljøafdelingen indstiller,
- at miljøudvalget af sin midte udpeger et medlem samt
en suppleant til miljørådet, og at dette valg
fremsendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse
sammen med de ændrede vedtægter.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.1.90

Side
35

Pkt.nr:
Journalnr

: 09.02.10

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 619

Sagsid/lbnr. 462

Fdm. init.

OPFLG. V.TILSYN PÅ KENNEL

f y

Sagsfremstilling:
Foranlediget af klager over støjgener har miljøafdelingen
ført tilsyn på ovennævnte kennel (se TU 28.09.89
pkt.10). Hundekenneler er omfattet af punkt J07 på listen
over godkendelsespligtige virksomheder.
Støjklagen blev gennemdrøftet, og det aftaltes, at klageren
ved eventuelle fornyede gener skulle rette henvendelse til
virksomheden, idet ejerne er indstillede på et godt
naboskab. Klageren er underrettet om dette.
Under gennemgangen af virksomhedens øvrige forhold viste
det sig, at afløb fra bokse og udendørs befæstede løbegårde
ledes gennem ejendommens septictank. En sådan stødvis
belastning er hæmmende for tankens funktion og medfører
udledning af slam til nedsivningsanlægget.
Miljøafdelingen indstiller,
- at der sendes forvarsel om påbud om udbedring af
afløbssystemet, fx som vedlagte udkast.
- at miljøafdelingen bemyndiges til at udstede påbud,
hvis forvarslets tidsfrist ikke overholdes.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 31
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B.lbnr. 620
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UDGIFTSFORDELING VEDR. TØMNING AF MANDSMOSEN

Sagsfremstilling:
Sagen er sidst behandlet ved mødet i UTM 28.12.89 pkt. 220.
Miljøafdelingen har siden fremsendt opgørelse over
kommunens udgifter, og forslag til udgiftsfordeling. Denne
er kommenteret af Svend Gregersens konsulent i brev af
15.01.90. Miljøafdelingen har udarbejdet notat af 19.01.90.
Bilag:

Brev af 15.01.90 fra
Notat af 19.01.90

Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget fastlægger den videre procedure for
udgiftsfordelingen,
- at det overvejes fra hvilken konto, en eventuel
kommunal part skal trækkes.
Beslutninc

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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29.1.90
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Journalnr.... : 09.12.A04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 621

Sagsid/lbnr. 464

Fdm. init.

BESTYRELSESMØDE I LEVNEDSM.KONTROLL. 14.12.89

Sagsfremstilling:
Der vedlægges udskrift fra forhandlingsprotokollen fra
mødet 14.12.89.
Miljøafdelingen indstiller,
- at protokollen tages til efterretning.
Beslutning:

PH
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Journalnr

09.12.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 622

Sagsid/lbnr. 465

Fdm. init

GODKENDELSE AF JÆGERSPRIS GRILL HOVEDGADEN 44.

Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har godkendt Jægerspris Grill efter
ejerskifte, på vilkår af, at der etableres et passende
antal friskluftsventiler.
Miljøafdelingen indstiller,
- at godkendelsen tages til efterretning.
Beslutni"™*

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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29.1.90
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Pkt.nr: 34
Journalnr.... : 09.12.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 623

Sagsid/lbnr. 466

Fdm. init.

GODKENDELSE AF JÆGERSPRIS SMØRREBRØD,HOVEDGADEN 90

Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har 28.12.89 ved tilsyn
konstateret, at de tidligere stillede vilkår for
godkendelse var opfyldt, hvorfor LVK 04.01.1990 har meddelt
godkendelse iht. §37 i levnedsmiddellovgivningen.
Miljøafdelingen indstiller,
- at godkendelsen tages til efterretning.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Side
40

Pkt.nr: 35
Journalnr

09.12.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 624

Sagsid/lbnr. 467

Fdm. init

AUTORISATION AF SNITPÄK AF 1989 APS

Sagsfremstilling:
Veterinærdirektoratet har 28.12.89 givet autorisation til
fremstilling af snittede, færdigpakkede salater og
grøntsager på Snitpak, Kastanjevej 2.
Miljøafdelingen indstiller,
- at autorisationen tages til efterretning.
Beslutning:

P/f

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.1.90

Side
41

Pkt.nr: 36
Journalnr.... : 09.20.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 625

Sagsid/lbnr. 468

Fdm. init.

MILJØTILSYN HOS GERLEV AUTO,VESTERGÅRDSVEJ 20.

Sagsfremstilling;
Gerlev Auto ligger meget tæt på beboelser, og der har
tidligere, især i 1988, været megen sagsbehandling omkring
nabogener. Ved teknisk udvalgs møde 09.02.89 pkt.MlO blev
det besluttet at udstede et påbud til Gerlev Auto om at
overholde autoværkstedsbekendtgørelsens frister for
erhvervsmæssige aktiviteter, og derudover blev al
erhvervsmæssig aktivitet på virksomheden forbudt på lørdage
samt søn- og helligdage. Der har siden påbudet blev udstedt
været flere klager over støjgener fra virksomheden.
Ved miljøtilsyn 11. og 15. januar 90 fik tilsynet det
indtryk, at virksomheden bestræber sig på at undgå
støjgener for naboerne. Kontrol af arbejde udenfor de
tilladte tidsrum kan dog ikke udføres af miljøafdelingen,
men må henvises til politiet. Der vedlægges udkast til
svarbrev til en af klagerne.
Opbevaring af olie- og kemikalieaffald var udendørs og uden
opkant til opfang af evt. spild, dvs ikke i
overensstemmelse med bekendtgørelsen. Det kunne ikke
afklares, hvorvidt to nedgravede tanke opfylder
olietankbekendtgørelsens krav. Endelig vil der blive
undersøgt nøjere om støjforhold omkring kompressoren. Der
aftaltes frister for udbedring, første frist til tre uger
efter tilsynet.
Miljøafdelingen indstiller,
- at svarbrevet godkendes,
- at øvrig opfølgen tages til efterretning.
Be slutningt

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Journalnr.... : 09.20.04
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B.lbnr. 626

Sagsid/lbnr. 469

Fdm. init.

ANMELD.ORDN. F. VISSE VIRKSOMHEDER I LEVNEDSM.BRAN

pJ-(

Sagsfremstilling:
I miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse for
levnedsmiddelbranchen (b.722 af 27.11.89) er det fastlagt,
at en række kapitel 5-virksomheder skal indsende
oplysningsskemaer vedr. miljøforhold inden 01.05.90. Med
henblik på at få oplysninger fra ikke-registrerede
virksomheder anbefaler Miljøstyrelsen, at der annonceres i
den lokale presse. Styrelsens udkast til annoncetekst
vedlægges (virksomhedstyperne fremgår heraf).
I Jægerspris er Frederiksborg Is omfattet af ordningen.
Miljøafdelingen indstiller,
- at der sidst i februar annonceres i Frederikssund
Avis fx med Miljøstyrelsens standardannonce.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
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Pkt.nr: 38
Journalnr

09.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 627
Sagsid/lbnr. 470

Fdm. init

UDBYGNINGSPLAN FOR KOMMUNALE RENSEANLÆG

Sagsfremstilling :
Indgået skrivelse 21. december 1989: Orientering fra
miljøstyrelsen om skrivelse til amtskommunerne om udbygnings/investeringsplan for de kommunale rensningsanlæg
frem til 1989.
For Jægerspris kommunes vedkommende er planen ikke
revideret, og der kalkuleres med en investering på 5.7
mil. kr. i årene 1992 og 1993. Det skal bemærkes, at
beløbet ikke umiddelbart figurerer på investeringsplan
for årene 1989 til 1993 i kommunens budget for 1990.
Dette beløb svarer til de rensekrav, som vandmiljøplanen
fastsætter, samt en yderligere rensning, primært fjer
nelse af næringssalte, svarende til recipientkvalitets
planer, som er vedtaget før 1. januar 1989. Planen for
Roskilde fjord er vedtaget før dette tidspunkt, hvorimod
plan for Isefjord kun foreligger som udkast.
Bilag: Kopi af udbygningsplanens side 3.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:

ni

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 39
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 628
Sagsid/lbnr. 471
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PRIORITERING AF ANLÆGSARBEJDER,SPILDEVANDSANLÆG

?H

Sagsfremstilling:
Miljøministeriet har den 22. december 1989 udsendt
vejledning angående prioritering af anlægsarbejder for
perioden 1990-95, for den del af de kommunale
spildevandsanlæg, som ikke berøres af vandmiljøplanen.
Vejledningen er udarbejdet på basis af den økonomiske
aftale imellem regeringen og Kommunernes Landsforening og
den af regeringen fremlagte redegørelse om mål og midler i
miljøpolitikken. Vejledningen omhandler 3 hovedpunkter.
1.
2.
3.

Anlægsarbejder på kloakeringsområdet.
Krav til mindre renseanlæg.
Krav til store renseanlæg.

ad 1 . Det henstilles til kommunerne, at man i videst muligt
omfang undlader at kloakere kolonihave- og sommerhusområder
og kun byggemodner i det omfang, der er akut behov.
ad 2. Det henstilles, at amterne frem til udgangen af 1994
ikke stiller nye krav til renseeffekt, der ikke i forhold
[Bl omkostningerne har væsentlig effekt på opfyldelsen af
recipientkvalitetsmål.
ad 3. Aftalen imellem regeringen og KL betyder, at
amtsrådene kun udsteder påbud eller meddeler tilladelser
der indeholder videregående krav end vandmiljøplanen
såfremt disse fremgår af recipient- kvalitetsplaner
vedtaget før 1. januar 1989.
Vejledningen er af afgørende betydning for den igangværende
revision af spildevandsplan.
Bilag: Kopi af miljøministeriets vejledning af 22/12 - 89.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
lining :

0
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KLOAKSYSTEMET I JÆGERSPRIS BY/NEDER DRÅBY

Sagsfremstilling :
I forbindelse med udbygning af rensningsanlæg Neder
Dråby til et rensningsniveau, som svarer til
udledningskrav i forbindelse med vandmiljøplan og
recipientkvalitetsplaner, vil det være af stor betydning
at afskære så stor en del af det grundvand, som ved
indsivning og fra dræn, ledes til anlægget. Det vil
ligeledes være af stor betydning for driften af
anlægget, og for udledninger via overfaldsbygværker, at
så stor en del af regnvand fra befæstede arealer m.v.
kan afskæres.
Ledningsnettet er opbygget over en 50 årig periode, og
der er betydelige driftsmæssige problemer på grund af
ledningsstrækninger, hvis tilstand er meget dårlig.
Dokumentationen for anlægget, ledningsplaner m.v. er
mangelfuld og der findes en række "midlertidige" sam
menkoblinger, som det ikke umiddelbart er muligt at
verificere. Fra en del nyere separat kloakerede områder
ledes regnvand tilsyneladende til fællessystem tilsluttet
renseanlæg via "midlertidige" sammenkoblinger.
En systematisk gennemgang af ledningsnettet er påkrævet,
der kan derved opnås:
-

Opdatering af plangrundlag
Oplysning om mulighed for afkobling af
drænvand.
Overblik over indsivningens omfang
Overblik over mulighed forafskæring af
regnvand.
Grundlag for saneringsplan

-

Forvaltningen har derfor anmodet det rådgivende in
geniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S udarbejde oplæg til
undersøgelsesprogram. Dette er vedlagt i kopi.
Bilag:

Oplæg til undersøgelsesprogram.

Indstilling:
Miljøafdelingen indstiller, at firmaet anmodes om at
fremsende overslag vedr. omkostningerne ved systematisk
gennemgang af ledningsnettet, som beskrevet i forslag
til undersøgelsesprogram.
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REVISION AF SPILDEV.PLAN, HYDROLOGISK UNDERSØGELSE

p

Sagsfremstilling:
I forbindelse med revision af kommunens spildevandsplan
har det været nødvendigt at tage vurdere muligheden for
også i fremtiden at aflede spildevand i Kulhuseområdet
ved nedsivning. For at tilvejebringe et bedre grundlag
for beslutning, besluttede UTM den 30. november at
gennemføre en kortlægning af de hydrogeologiske forhold
i området.
Den 28. december 1989 behandlede UTM et projektforslag
med tilhørende overslag og besluttede at overgive sagen
til Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af kr.
475.000 til formålet.
Den 8. januar, Økonomiudvalget behandlede sagen i lyset
af miljøministeriets vejledning af 22. december om
prioritering af anlægsarbejder og traf beslutning om at
udsætte sagen, indtil Miljøudvalget havde haft mulighed
til at revurdere behovet.
På basis af de klare signaler i miljøministeriets vej
ledning findes der nu et grundlag for i en længere
periode at forsætte med nedsivning i sommerhusområder,
og behovet for at afklare de hydrogeologiske forhold i
forbindelse med den aktuelle revision af spildevandsplan
er nu væsentligt mindre.
Kun på de relativt begrænsede lokaliteter i Kul
huseområdet, hvor grundvandstanden er høj i forhold til
jordoverfladen, skønnes nedsivning være problematisk.
Det skal dog bemærkes, at Hovedstadsrådet i sin
godkendelse af kommunens spildevandsplan, betingede
sig, at en undersøgelse blev foretaget i planperioden.
Indstilling: Det indstilles fra miljøafdelingen, at den
hydrogeologiske undersøgelse og kortlægningen af de i
området værende vandressourcer udsættes,idet der
henvises til miljøministeriets vejledning af 22.
december 1989. Sagen kan da genoptages når spørgsmålet
om kloakering eller ikke igen er aktuelt, eller vandfor
syningsinteresser begrunder en undersøgelse.

H
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FORURENING AF GRUNDVAND VED DANFORM TEKNIK A/S

Sagsfremstilling:
I forbindelse med miljøankenævnets behandling af miljø
styrelsens afgørelse i sagen om Danform Teknik A/S,
Landerslewej 66, Landerslev, har man hæftet sig ved
drikkevandsboring på virksomhedens område. I forbindelse
med miljøtilsyn på virksomheden blev der meddelt påbud om
at bringe boringens udformning i overensstemmelse med
regler herfor, så overfladevand ikke kan trænge ned til
grundvandet via boringen.
For at fastslå om forurening var sket, foranledigede
Jægerspris kommune udtaget vandprøver, som analyseredes
af levnedsmiddelkontrollen.
Resultaterne foreligger nu, og det viser sig, at der i
vandet findes en række miljøfremmede stoffer svarende til
de kemikalier virksomheden arbejder med. Analyseresul
taterne er meddelt Frederiksborg amt og miljøstyrelsen.
Ejeren af grunden, som tidligere er meddelt påbud om
lovligørelse af brøndens udformning, er ligeledes orien
teret.
Indholdet af skadelige stoffer er ikke stort, og forbud
mod anvendelse af vandet til drikkevand, beslutning om
afværgeforanstaltninger m.v. afventer vurdering ved amt og
miljøstyrelse.
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JÆGERSPRIS HOVEDGÅRD,TILLSUTNING TIL OFF.KLOAKNET

Sagsfremstilling:
I forbindelse med bygningen af nyt servicecenter for
kørende materiel på Jægerspris hovedgård, har kommunen
udarbejdet tillæg til spildevandsplan. I flg. dette
tillæg, som er godkent af amtet, skal afledningen af
regnvand i fremtiden ske via benzinudskiller til
nærliggende grøft og herfra til Isefjord.
Efter behandling på UTM møde den 30. november 1989
besluttedes det at bemyndige forvaltningen til at optage
forhandling med Forsvarets Bygningstjeneste om fordeling
af udgifter til anlægsarbejderne. I henhold til
betalingsvedtægten er Bygningstjenesten pligtig til at
betale et beløb svarende til ca. 200.000 kr. for ret til
afledning af overfladevand fra området.
Bygningstjenesten oplyste ved møde på forvaltningen, at
man ikke i forbindelse med det aktuelle byggeri havde
budgetteret med udgifter af denne størrelsesorden. Man
havde kun kalkuleret med to mindre benzinudskillere på det
nyetablerede befæstede areal ved vaskeplads og
brændstofpåfyldning.
Bygningstjenesten har efterfølgende ved indgået skrivelse
den 17. januar meddelt, at man ikke ser sig i stand til at
udrede beløbet for det samlede areal indenfor det aktuelle
budget, og at man vil foreslå, at kommunen meddeler
ibrugtagningstilladelse efter det oprindelige projekt, og
efterfølgende optager forhandling om tilslutning af hele
området.
Indstilling: Det indstilles at man imødekommer Forsvarets
bygningstjenestes ønske, idet der reelt ikke er tid til at
etablere de nødvendige tekniske anlæg inden byggeriet skal
tages i brug.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.1.90

Side
49

Pkt.nr: 44
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 633
Sagsid/lbnr. 476

Fdm. init.

REGNVANDSBETINGET UDLEDNING AF URENSET SPILDEVAND

?Y{

Sagsfremstilling:
Indgået skrivelse: Frederiksborg Amt, 10. januar 1990,
vedr. overløbsbygværker i Jægerspris kommune.
Ifølge vandmiljøplanen skal der foretages en landsdækken
de overvågning af vandmiljøet. En del af denne over
vågning omfatter "punktkilder", overløbsbygværker og
regnvandsudledninger.
Denne opgave skulle være løst ved amtet. Ved telefonisk
henvendelse fra Frederiksborg amt blev det imidlertid
oplyst, at amtet finder at dokumentationen for afløbssy
stemerne i Jægerspris kommune ikke i tilstrækkelig grad
er opdateret, og man anmoder derfor kommunen tilveje
bringe de ønskede oplysninger.
Da forvaltningen ligeledes savner ajourførte tegninger,
beksrivelser af oplande, beregninger m.v. har det været
nødvendigt at overlade opgaven til det rådgivende inge
niørfirma Dines Jørgensen & Co A/S.
Der er tale om arbejde, som ikke er omfattet af budget
for revision af spildevandsplan. Der bør derfor frigives
midler til løsning af opgaven.
Indstilling: Det indstilles, at sagen, når udgiften
kendes, overgives til økonomiudvalget med anbefaling om
tillægsbevilling til budget for revision af spil
devandsplan.
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RENSEANLÆG KULHUSE CAMPING
f y

Sagsfremstilling:
På grund af meget store problemer med at overholde krav
til udledninger fra dette anlæg, er firmaet I Kriiger A/S
anmodet om at vurdere muligheden for at bringe anlægget
til at fungere bedre.
Den 5. januar forelå rapport. Der anbefales en række
tekniske og driftsmæssige ændringer. Den samlede udgift
ved de foreslåede tiltag udgør overslagsmæssigt kr.
180.000.
I Kriiger A/S forventer, at de foreslåede ændringer vil
medføre overholdelse af krav, men understreger de vanske
lige driftsforhold på grund af svingende belastning.
Forvaltningen vurderer rapporten og undersøger muligheden
for at etablere en grundbelastning fra helårsbeboelse.
Udledningskrav vil tillige blive forhandlet med amtet,
specielt med henvisning til miljøstyrelsens vejledning af
den 22. december 1989.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:

