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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den ^24.— -rand 1991, kl. 14.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

400

til

416 incl.

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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BUDGET 1992.
MILJØSTYRELSENS SVAR VEDR. MILJØTILSYN.
AFBRÆNDING AF SPILDOLIE, KINDHOLM, KYNDBYVEJ 47.
OPRENSNING PÅ DEN TIDL. DANFORM GRUND, L A N D E R S L E W
MULIGHED FOR ERSTATNINGSSAG PGA FORUR. AF FEMHØJ.
AUTOLAKERING I BOLIGOMRÅDE.
MILJØTILSYN SIDEN 22.04.91.
AFFALDSPLAN.
MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.
KYNDBY LOSSEPLADS.
STORSKRALDSORDNING.
BEKENDTGØRELSER I MEDFØR LOV OM VARMEFORSYNING.
HJEMMEKOMPOSTERING.
RENOVATION - EKSTRA TØMNING I SOMMERHUS.
SALG AF AFFALDSSPANDE.
AFAV I/S, ARBEJDSGRUPPE FOR INFORMATION.
EFTERRETINGSSAGER.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
24.06.1991

Side
5

Pkt.nr: 402
Journalnr.... : 09.03

B.lbnr. 3005

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2217

Fdm. init.

AFBRÆNDING AF SPILDOLIE, KINDHOLM, KYNDBYVEJ 47.*
I

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøafdelingen synede en afbrænding, der forårsagede en
meget kraftig sort røgudvikling. Der blev brændt friskfæl
det materiale fra et levende hegn. Men bålet var hjulpet på
vej af spildolie - ca 100 1 var hældt over træet i starten.
Tilsynet påtalte, at dette var ulovlig bortskaffelse af
spildolie. Venslev Maskinstation har anmeldt, at olieaffald
afleveres til den kommunale modtageplads. Virksomheden har
således været klar over reglerne for behandling af
olieaffald, (bekendtgørelse nr. 804 af 15.12.89 om olie- og
kemikalieaffald).
I bedømmelsen af, hvorvidt der er sket skade på miljøet,
kan udvalget bemærke intentionen om, at gamle
dispensationer til afbrænding af spildolie inddrages pga
luftforurening, og at der fremover kun må gives
dispensation til afbrænding i meget store fyr (§7, stk 3).
Indstilling;
- at udvalget tager stilling til, hvilken reaktion, det
vil vælge på den ulovlige bortskaffelse: om der skal
politianmeldes, eller ske en indskærpelse af reglerne.

Dato
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Pkt.nr: 403

Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 3006

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2218

OPRENSNING PÅ DEN TIDL

Fdm. init.

DANFORM GRUND/ L A N D E R S L E W

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sagen er sidst omtalt på MU 29.04.91 pkt. 379.
Der er etableret en drænbrønd i 4,5 m's dybde, således at
oppumpning kan påbegyndes i løbet af uge 21.
Grundejeren har efter arbejdet var igangsat underskrevet
kontrakten med Hedeselskabet. Da grundejeren således har
valgt at efterkomme påbudet, vil kommunen alligevel ikke
være nødt til at udføre arbejdet som selvhjælpshandling.
Kommunen har ansøgt Frederiksborg Amt om at måtte udlede
det vand, der oppumpes som afværgeforanstaltning til
Ellemosegrøften. Svar herpå forventes at foreligge medio
juni. Miljøafdelingen søger at indkalde til et følge
gruppemøde kort herefter for at afklare den kommende
pumpestrategi efter at den oppumpede mængde bliver øget fra
8 til 17 m3.

Indstilling; til orientering.

BESLUTNING:
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P k t .n r : 404

Journalnr....

: 09.03

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3007
Sagsid/lbnr. 2219

Fdm. init.

MULIGHED FOR ERSTATNINGSSAG PGA FORUR. AF FEMHØJ.
VANDVÆRK.

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Som omtalt på MU 29.04.91 pkt. 380 er der 14.05.91 holdt
møde med advokat Mariann Norrbom om kommunens mulighed for
at få erstatning for de ekstra udgifter, kommunen er påført
pga. forureningen af Femhøj Vandværk.
Erstatning skal i givet fald søges efter dansk rets
almindelige regler, ikke efter mbl's regler om
selvhjælpshandlinger. Ved mødet blev vanskelighederne med
at placere ansvar på personer (juridisk set) kraftigt
understreget fra advokaternes side.
Det aftaltes, at advokaten skulle fremsende notat om mødets
resultater inden udvalgsmødet.

Indstilling:

- til drøftelse

BESLUTNING:
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Pkt.nr: 405

Journalnr....

; 09.20.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3008

Sagsid/lbnr. 2220

Fdm. init.

AUTOLAKERING I BOLIGOMRÅDE.

økonomi;

Sagsfremstilling:
På
er der i garagen etableret faciliteter for
autolakering med sprøjtepistol og udsugning.
Ejeren
oplyser, at der lakeres ca 6 biler om året.
Efter autoværkstedsbekendtgørelsen §3 skal der være mindst
100 m til skel til nærmeste område med boliger for enhver
aktivitet med autolakering (også ikke-erhvervsmæssig).
Anlægget er derfor ulovligt anlagt. Kommunens reaktion kan
være at nedlægge forbud mod aktiviteten evt. suppleret med
politianmeldelse.
Forud for lakering går en grundig spartling med fyldmasse,
der indeholder styren. Brugen af denne giver en kraftig
lugt, der også er sundhedsmæssig betænkelig. Selv uden brug
af udsugningen i forbindelse med arbejdet
forekommer der lugtgener i omgivelserne (observeret ved
tilsynet). Men - udsugning kræves efter arbejdstilsynets
regler.
Luftforurening kan derfor ikke
undgås,
med mindre det kan lade sig gøre at rense storferne fra.
Brugen af styren er derfor omfattet af §6, der omhandler
luftforurening.
Indstilling;
- at der nedlægges forbud mod lakering med
øjeblikkeligt varsel iht. miljøbeskyttelseslovens
§50a, der omhandler ulovlige forhold,
- at der gives forvarsel om påbud om foranstaltninger,
der skal afhjælpe luftforureningen med styren (§ 17),
eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, da forbud mod
anvendelsen af styrenholdige stoffer (§18).
BESLUTNING

Yf/ Hs
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Pkt.nr: 406
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 3009

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2221

Fdm. init.

MILJØTILSYN SIDEN 22.04.91.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Der vedlægges en liste over miljøtilsyn siden 22.04.91.
Bilag: liste af 21.05.1991
Indstilling:

til efterretning

BESLUTNING:
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Pkt.nr: 407
Journalnr....

: 07.00.00P00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2958

Sagsid/lbnr. 2165

Fdm. init.

AFFALDSPLAN. *
2
1

økonomi:
Sagsfremstilling:
1)
Modet med Carl Bro A/S den 18. april 1991 blev hævet før
tiden. Alle udvalgsmedlemmer har dog fået udleveret en
ny version af "Affaldsplan 1991-1994, Del.2, Handlingsplan".
Carl Bro A/S vil blive indkaldt til et afsluttende møde
den 22. eller 23. maj 1991.
På dette møde vil også "Affaldsplan 1991-1994, Del.l, Sammen
fatning og forudsætninger", foreligge.
Herefter forventes at affaldsplanen kan fremsendes til by
rådet og vedtages på mødet den 18. juni 1991. Byrådet skal
vedtage planen som et forslag. Forslaget fremsendes til
amtet og kan samtidig fremlægges til offentlig høring.
Når der er enighed mellem amt og byråd kan planen endeligt
vedtages af byrådet.
2)
Carl Bro's ønske om ekstrahonorering begrundes med:
- gammelt tilbud (1988)
- oprindelig 7 kommuner, Frederiksværk gik ud
- for højt ambitionsniveau
- tilbud indholdt em maks. ramme
- kun en del af overskridelsen ønskes betalt
- svar fra kommunen + materiale fremsendt sent, sidste
- kommentar til handlingsplan aflevert den 17. april

Miljøafdelingens bemærkninger:
1)
Udvalget vil på mødet få en kort præsentation af affaldsplanen.
Evt. kommentarer fra udvalget vil blive diskuteret og ændrings
forslag vil blive fremsendt til Carl Bro A/S.
Planen skulle være fremsendt til amtsrådet inden den 1. maj 1989.
2)
En del af overskridelsen skyldes formentlig at Carl Bro A/S har
holdt en lang pause i arbejdet. Pludselig skulle det gå stærkt
og forvaltningen fik tilsvarende travlt med at kommentere.
Indstilling:
1) Til drøftelse
2) Til drøftelse
Miljøudvalget har behandlet sagen den 29.04.91 , nr. 387.
Amtet orienteres om affaldsplanens status.
Krav om ekstrahonorering kan ikke imødekommes. Dette meddeles Car
Bro på mødet den 22/5-91 kl 14.
Miljøafdelingens bemærkninger.
Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. kommentarer til
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affaldsplanen på mødet.
Udvalget og forvaltningens kommentarer vil herefter samlet blive
videregivet til Carl Bro A/S med henblik på færdiggørelse af
affaldsplanen.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 408
Journalnr

07.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2957

Sagsid/lbnr. 2164

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.

Fdm. init

? i)

økonomi;
Sagsfremstilling;
Den 3. maj 1991 er fra Skibby kommune modtaget nye beregninger
vedr. Bramsnæs kommunes udtræden.
Som besluttet på lossepladsudvalgsmødet den 18. april 1991 skal
de nye beregninger godkendes før de forelægges Bramsnæs kommune.
Dét beregnede udtrædelsesvederlag for Bramsnæs kommune andrager
nu kr. 252.936,- eller ca. kr. 175.000,- mere end oprindeligt
forudsat.
Vedlagt de reviderede beregninger er fremsendt forslag til priser
for modtagelse af blyforurenet jord.
Skibby kommune modtager gerne eventuelle bemærkninger til beregninge
og prisforslag.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Udfra det nu beregnede udtrædelsesvederlag kan miljøafdelingen
godkende Bramsnæs kommunes udtræden.
Indstilling: Sagén fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 409

Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3010

Sagsid/lbnr. 2222

KYNDBY LOSSEPLADS.

Fdm. init.

fff

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Baseret på byrådets beslutning af 21. maj 1991 om at fremme
sagsbehandlingen af det af ark.
for
frem
sendte lokalplanforslag med henblik på offentlig fremlæggelse,
skal miljøudvalget
- tage stilling til de miljømæssige problemer ud fra igang
værende miljøundersøgelser
- skabe klarhed over de økonomiske relationer til AFAV I/S og
Skibby kommune mht allerede afholdte udgifter
- stille forslag om indarbejdelse af miljømæssige hensyn til
indarbejdelse i lokalplanforslaget (jf. landsplanredegørelse
1990), herunder placering af specialdepoter
- i videst muligt omfang fremkomme med alle relevante oplysninger
i forbindelse med ovenstående ved byrådets behandling af lokal
planforslaget .
Miljøafdelingens bemærkninger;
Miljøudvalgets opgave kan opdeles i 2 dele:
1) Med udgangspunkt i at fremme lokalplanforslaget mest muligt
skal udvalget til teknisk udvalgs behandling af forslaget den
30. maj 1991 fremsende:
- miljømæssige hensyn som ønskes indarbejdet i forslaget
Teknisk udvalg fremsender herefter lokalplansagen til byrådet.
Byrådet behandler sagen hurtigst muligt, enten på juni eller på
augustmødet.
2) Med henblik på senere at give byrådet alle relevante oplysninger
i sagen kan følgende evt. iværksættes (uafhængigt af lokalplansa
gen) :
Kemp & Lauritzen A/S indkaldes til et møde med henblik på
at give udvalget en samlet redegørelse for status for miljø
undersøgelserne baseret på statusnotat, april 1991 samt evt.
senere indhøstede erfaringer. Da det er amtet som har stillet
krav om de supplerende luiljøundersøgelser, bør amtet også del
tage i mødet. Tilsvarende bør AFAV I/S og Skibby kommune del
tage i mødet.
Med henblik på at få adgang til den nyeste viden indenfor depo
neringsanlæg bør overvejes et seminar med repræsentanter fra f.eks.
Miljøstyrelse, Kemp & Lauritzen A/S, Rambøll & Hannemann A/S, Carl
Bro A/S, Danmarks tekniske Højskole samt Frederiksborg Amt som god
kendelsesmyndighed .
Indstilling; Til drøftelse

jægerspris

kommune
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Pkt.nr: 410
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3011

Sagsid/lbnr. 2223

STORSKRALDSORDNING.

Økonomi:

Fdm. init.

?h

30.000 kr.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har anmodet firmaet Carl Bro A/S om at udarbejde
et projektforslag om tilrettelæggelse af en storskraldsordning
i Jægerspris kommune.
Forslaget er modtaget den 21. maj 1991 og er udarbejdet med
udgangspunkt i, at opgaven løses i et tæt samarbejde mellem
forvaltning og rådgiver.
Budgettet er på kr. 30,000. ekskl. trykning af informations
materiale.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Restbudgettet til affaldsplanlægning i 1991 er på kr 43.000.
Da opgaven haster anbefales, at Carl Bro A/S engageres til
løsning af bestemte dele af arbejdet, jf. forslaget.
Indstilling:
Kontrakt med Carl Bro A/S indgås.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 411
Journalnr

13.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3012

Sagsid/lbnr. 2224

Fdm. init

BEKENDTGØRELSER I MEDFØR LOV OM VARMEFORSYNING

økonomi:
Sagsfremstilling;
Lov om varmeforsyning, lov nr. 382 af 13. juni 1990, trådte
i kraft den 15. juni 1990.
I medfør denne lov har Energiministeriet udarbejdet bekendt
gørelse nr. 139 af 5. marts 1991, "Bekendtgørelse om varme
planlægning og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", samt bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts
1991, "Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive
varmeforsyningsanlæg".
Miljøafdelingens bemærkninger:
Loven siger bl.a., at
- den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige energiform til
bygningers opvarmning skal fremmes
- det påhviler kommunalbestyrelsen at udføre en planlægning for
varmeforsyningen i kommunen
- kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af kollek
tiv varmeforsyning
- kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at der udarbejdes
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
- kommunalbestyrelsen skal følge udviklingen i tilslutning til en
kollektiv varmeforsyning
- kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ny bebyggelse skal til
sluttes samt at eksisterende bebyggelse skal tilsluttes indenfor
en bestemt tidsfrist
- kommunalbestyrelsen kan beslutte, at nærmere angivne systemer til
opvarmning ikke må etableres
Bekendtgørelse nr 139 siger bl.a., at
- kommunalbestyrelsen skal udføre en planlægning af varmeforsyningent
i kommunen, bl.a. til brug for behandling og godkendelse af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
- projekter der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen skal
forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse
- der til brug for kommunalbestyrelsens planlægning efter loven skal
findes et opdateret videngrundlag om varmeforsyningsforhold i
kommunen
- kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at planlægningen eftei
varmeforsyningsloven inddrages i forbindelse med den fysiske
planlægning, kommune- og lokalplanlægning, bl.a. i forbindelse
med revisioner eller ændringer af kommuneplaner eller vedtagelse
af lokalplaner, og at varmeplanlægningen koordineres med denne
lovgivning og anden lovgivning, især byggelovgivningen og
miljøbeskyttelsesloven
- hvilke oplysninger en ansøgning om godkendelse af et projekt skal
indholde
- hvornår kommunalbestyrelsen skal sende projektforslag mv til Energistyrelsen
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- kommunalbestyrelsen er forpligtet til efter Energistyrelsens
anmodning at meddele Energistyrelsen alle oplysninger om den
virksomhed, der udøves i medfør af denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelse nr. 196 siger bl.a., at
- det påhviler kommunalbestyrelsen at følge og vurdere ud
viklingen i tilslutning til kollektive varmeforsynings
anlæg
- kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende
bebyggelse tilslutning til et kollektivt varmeforsynings
anlæg
- eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt
varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år
- hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan kræves tilsluttet
- kommunalbestyrelsen kan beslutte at ejere af ejendomme, som
kan kræves tilsluttet, skal betale et engangsbidrag til anlægget
Bilag: Er rekvireret fra Energistyrelsen og vil blive uddelt til
udvalgsmedlemmerne.
Indstilling; Til orientering
Sagen fremsendes til byrådet til orientering.
BESLUTNING:

¡-HP
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Pkt.nr: 412
Journalnr.... : 07.00.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3013

Sagsid/lbnr. 2225

Fdm. init.

HJEMMEKOMPOSTERING.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Miljøstyrelsen er den 7. maj 1991 modtaget orientering
om tilskud fra Genanvendelsesrådet til fremme af hjemmekom
postering af den vegetabilske del af dagrenovationen m.v.
I AFAV's handlingsplan anføres det, at hjemmekomposteringen
skal styrkes. I udkastet til affaldsplan for Jægerspris kommune
står, at hjemmekompostering skal øges gennem informations
kampagner, således at mest muligt haveaffald forbliver i haverne
samt at der gives tilladelse til hjemmekompostering af den
vegetabilske del af det organiske affald.
Tilskudsbetingelserne er:
- kompostering af vegetabilsk del af dagrenovation + haveaffald
- tilskud forudsætter 2-delt indsamlingssystem (rødt/grønt)
- regulativ skal tillade hjemmekompostering og beskrive borgerenes
økonomiske fordel
- der skal oprettes en "grøn linie" hvor borgerne kan få råd og veiledning
- kommunen skal registrere effekten af ordningen i 3 år
- tilskud gives til anskaffelse af beholder
udbringning af beholder
information
Tilskuddet er på 200 kr. pr. husstand, dog m a k s . 30 % af udgifterne.
Tilskud kan fås indtil udgangen af 1992.
Fra Miljøstyrelsen er den 16. maj 1991 modtaget et temahæfte om
hjemmekompostering. Temahæftet ligger i sagen.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Ordningen forudsætter en del administrativt arbejde. Den "grønne
linie" bør ende i teknisk forvaltnings forkontor hvor en medarbejdersvarer på spørgsmål mv. Ordningen kan først implementeres når pers.
nalesituationen i forvaltningen tillader dette.
Indstilling:
Udvalget beslutter om man vil arbejde for at hjemmekompostering ind
arbejdes i kommunen, hvornår arbejdet skal starte og hvilke forud
sætninger som skal være til stede i forvaltningen for at denne (og
andre nye ordninger) kan få den opmærksomhed som kræves mht informa
tion, borgerservice mv.
BESLUTNING:
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RENOVATION - EKSTRA TØMNING I SOMMERHUS.

Pn

Økonomi:
Sagsfremstilling;
På mødet med repræsentanter for sommerhusgrundejerforeningerne
blev mulighederne for ekstra tømning i perioden fra 1. oktober
til og med efterårsferien drøftet. Udvalget besluttede på møde den
13. maj 1991 at behandle dette punkt på mødet den 27. maj 1991.
Indstilling; Til drøftelse
BESLUTNING:
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SALG AF AFFALDSSPANDE.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har efter henvendelse fra Helsinge kommune solgt
25 stk 190 1 affaldsbeholdere. Salgsprisen blev fastsat udfra
nyanskaffelsesprisen kr. 388,- med et fradrag på kr. 50,- pr.
stk., dvs, ialt kr. 8450 ekskl. moms.
Kommunens leasingaftale med Jysk Leasing ændres svarende til det
reducerede antal og Jægerspris kommune betaler kr. 5616,- ekskl.
moms men inkl. frigørelsesafgift til Jysk Leasing.
Miljøafdelingens bemærkninger; Ved en evt. udvidelse af det rød/grøn
system til også at omfatte landbrugsejendomme, vil restlagret
af spande blive delsvis udnyttet.
Indstilling; Udvalget godkender at forvaltningen kan sælge dele
af overskudslagret efter disse principper.
BESLUTNING:
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ARBEJDSGRUPPE FOR INFORMATION.

Fdm. init.

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling;
På teknisk chefmøde den 19. april 1991 blev besluttet at nedsætte
en arbejdsgruppe for information. Gruppen består af AFAV's direktør
samt repræsentanter for henh. Frederikssund og Jægerspris kommune.
I første omgang vil gruppen tage initiativ til at kildesorteringen
forbedres med henblik på at nedsætte tungmetalindholædet i komposten
Referat fra gruppens 1. møde den 3. maj 1991 ligger i sagen.
Indstilling; Til orientering

BESLUTNING:
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EFTERRETINGSSAGER.
f h
Økonomi:
Sagsfremstilling:
1) AFAV I/S, møderef. fra teknisk chefmøde den 19/4-91.
2) AFAV I/S, aflevering af brændbart affald på AFAV I/S.
3) AFAV I/S, dagsorden til best.møde den 1/5-91.
4) AFAV I/S, vedr. genbrugsmaterialer (11/4-91).
5) AFAV I/S, ref. af best.møde den 17/5-91.
6) Levnedsmiddelkontrollen, budget 1992
7) Levnedsmiddelkontrollen, forhandlingsprotokol fra 16/5-91.
8) RENDAN A/S vedr. kommunal information på affaldsområdet
9) Danmarks Naturfredningsforening (8/5-91) (vedr. pjece om
miljøfarligt affald, resten en anden gang).

Indstilling: Til efterretning
BESLUTNING:

