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Pkt.nr: 270
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1898

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1686

Fdm. init.

BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN.
Bilag: Udkast til ny betalingsvedtægt for
kloakforsyningen.
Sagsfremstilling: Som følge af revisionsbemærkning om
opkrævning af bidrag fra Frederiksborg amt for afledning af
vand fra amtets veje, og det faktum, at den nuværende
vedtægt kun er gældende til 1991, har det været nødvendigt
at udarbejde ny betalingsvedtægt for spildevandsområdet.
Som fastlagt i lov af 23. december 1987 om betalingsregler
for spildevandsanlæg skal betalingsvedtægter vedtaget efter
lovens ikrafttrædelse svare til reglerne i loven. Dette
medfører, at den ny vedtægt ikke kan indeholde bestemmelser
om særbehandling af visse ejendomstyper herunder sommerhuse.
Ved afregning af vandafledningsafgift skal der, når der ikke
generelt er krav om vandmålere, fastsættes samme skønnede
forbrug for alle boligenheder.
Dette forhold er tidligere drøftet i miljøudvalget, og det
besluttedes på længere sigt at stile mod indførelse af
vandmålere i kommunen. Der har løbende været kontakt med
sommerhusgrundejernes fællesråd om problemet, og der blev
den 8. november 1990 afholdt møde med fællesrådet med
deltagelse af udvalgsformand og forvaltningen.
Sommerhusgrundejerne gav udtryk for forståelse for pro
blemet, og mente, at indførelse af vandmålere var den eneste
løsning. Man fandt det imidlertid helt urimeligt, at
sommerhusene med en gennemsnitligt afledning svarende til
20 til 30 % af et helårsbolig skulle svare fuldt bidrag.
Sommerhusgrundejerne kunne acceptere, at der arbejdedes
efter en model, hvor man stiler mod indførelse af vandmåler,
og i overgangsperioden fastholder nuværende ordning, hvor
skønnet forbrug for sommerhuse er 75 % af helårsbolig.
Forslaget til ny vedtægt svarer til modellen, som er
accepteret af sommerhusgrundejernes fællesråd, og det er
forvaltningens opfattelse, at Miljøstyrelsen vil kunne
godkende fremgangsmåden, idet der er tale om overgangs
ordning.
Andre sommerhuskommuner har fulgt samme praksis.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at forslag til
vedtægt oversendes til økonomiudvalg med anbefaling om
fremsendelse til vedtagelse i byrådet den 18. December.
Beslutning:
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Pkt.nr: 271
Journalnr.... : 06.03.12
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1900

Sagsid/lbnr. 1688

Fdm. init.

UDBYGN. AF RENSEANLÆG TØRSLEV TIL PHOSPHORFJERNELS

Sagsfremstilling: Udbygningsplan for de kommunale renseanlæg
og investeringsplan for 1991 forudsætter udbygning af
Tørslev renseanlæg i 1991 til fjernelse af phosphor svarende
til krav i recipientkvalitetsplan for Roskilde Fjord og
Vandmilj øplanen.
For at være i stand til at gennemføre anlægsarbejderne i
løbet af sommeren 1991 bør projekteringen iværksættes
ultimo 1990.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at sagen oversendes
til teknisk udvalg med henblik på iværksættelse af pro
jektering og udbud af de nødvendige arbejder.
Beslutning:
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Pkt.nr: 272
Journalnr.... : 13.02.01
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 1899

Sagsid/lbnr. 1687

Fdm. init.

ANSØGNING OM BORETILLADELSE.

Sagsfremstilling:
3630 Jægerspris har ved henvendelse på forvaltningen anmodet
om tilladelse til at uddybe eksisterende brønd ved boring.
Da vandet fra brønden udelukkende benyttes til husholdning,
og indvindingen er mindre end 3000 m3 pr. år er det meddelt
ansøgeren, at han under disse omstændigheder kun er pligtig
til at meddele at arbejdet agtes udført. Kun hvis særlige
forhold taler herfor kan kommunen forlange sagen behandlet
som ansøgning om boretilladelse.
Det er meddelt, at Jægerspris kommune, under forudsætning af
overholdelse af bestemmelserne i DIF norm "Vandforsyningsan
læg for enkeltejendomme, ikke har noget at bemærke til det
planlagte arbejde.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Pkt.nr: 273
Journalnr.... : 09.00K08
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1886

Sagsid/lbnr. 1674

Fdm. init.

ANMODNING OM REDEGØRELSE FOR MILJØTILSYN

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Miljøstyrelsen har i vedlagte brev af 16.11.90 anmodet 23
kommuner om en nærmere redegørelse for, hvorledes kommunen
har tilrettelagt sin tilsynsindsats og hvilke overvejelser,
der ligger til grund herfor.
Redegørelserne vil indgå i
ministerens overvejelser om, hvorvidt yderligere skridt er
fornødne mht. disse kommuners opfyldelse af deres
tilsynforpligtelse.
Miljøstyrelsen har netop udsendt "Miljøtilsyn 1989",
Orientering nr. 7, 1990. Rapporten er en bearbejdning af de
tilsynsberetninger, kommuner og amter har indsendt.
Beretningen fra Jægerspris er behandlet i MU 23.04.90
pkt.100. Miljøstyrelsen har udvalgt de kommuner, hvor under
halvdelen af landbrugene er besøgt i løbet af 87, 88 og 89,
og/eller under en tredjedel af alle kap.5-virksomheder er
besøgt i løbet af samme år.
Miljøstyrelsen ønsker redegørelsen i hænde i løbet af 8
uger, dvs inden mandag 14.01.
Miljøafdelingen vil udarbejde udkast til redegørelsen til
MU 26.11., men af tidsmæssige årsager kan det ikke blive
detaljeret. Det eftersendes.
Bilag: Brev af 16.11.1990 fra
over 23 kommuner.
Brev af 14.11.1990 fra
kommuner, vedlagt brev
Folketingets Miljø- og

Miljøstyrelsen, incl. liste
Miljøstyrelsen til alle
fra miljøministeren til
planlægningsudvalg.

Indstilling:
- at udvalget gennemdrøfter sagen, således at udkastet
til redegørelse kan tilrettes,
- at udvalget tager sagen op på udvalgsmødet 17.12,
således at redegørelsen kan videresendes til sidste
byrådsmøde indenfor fristen, nemlig 18.12.
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Plet.nr: 274
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 1619

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1562

Fdm. init.

MILJØTILSYN SIDEN 22.10.90.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der vedlægges en liste over de tilsyn, der er ført siden
sidste udvalgsmøde.
Bilag: Liste over tilsyn siden 22.10.90.
Indstilling: til efterretning.
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Journalnr.... :
Sagsbehandler : MM

Pkt.nr: 275
B.lbnr. 738

Sagsid/lbnr. 515

Fdm. init.

RETABLERING AF GADEKÆR VED MEJERIGÅRDSVEJ, LYNGERUP

Økonomi:
Sagsfremstillings
Sagen er sidst behandlet i ved MU 26.02.1990 pkt. 59.
Amtet har udarbejdet et forslag til retablering af gade
kæret, og indhentet et entrepenørtilbud (kr. 25.000).
Endelig har amtet besluttet sig for ikke at gennemføre
projektet selv. Amtet har ikke taget stilling til den
ansøgning af 18.05.1990 om nedlæggelse, der startede sagen.
Da der ikke er afsat beløb til naturpleje i 1991 har kom
munen ikke mulighed for at udføre projektet, idet der
kræves anvendelse af entrepenørmaskiner. Dog er Femhøj
Jobværksted blevet spurgt, om de har interesse i at udføre
dele af opgaven.
Lyngerupborgernes holdning er ikke kendt. Sagen startede
med en ansøgning om nedlæggelse af gadekæret, fordi folk er
trætte af det nuværende forfald. Miljøafdelingen er bekendt
med, at flere er interesserede i retablering af et gadekær
fremfor nedlæggelse.
Vi håber, at borgerne selv kan arrange en drøftelse af
forslagene, og dermed afklare, om de ønsker retablering
eller nedlæggelse.
Kæret er beliggende på gadejord, dvs det er ikke kommunen,
der er ejer.
Indstillings

til efterretning.

Beslutning:
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Pkt.nr: 276
Journalnr.... : 09.02.10
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1890

Sagsid/lbnr. 1675

Fdm. init.

ANVENDELSE AF MARKMØDDING PÅ JÆGERSPRIS RIDESKOLE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
søger i brev af 26.09.90 om tilladelse til
fortsat at bruge markmødding. Ved tilsyn 28.08. blev det
gjort klart, at opbevaring i marken kun kan godkendes efter
husdyrgødnigsbekendtgørelsen, hvis det sikres, at regnvand
ikke kan trænge igennem.
Udvalget har 23.04.90 pkt. 103 for tilsvarende halmrigt
gødning godkendt, at spids opstakning samt omsorg for, at
der øverst lægges et lag af det mest halmrige møg, udeluk
ker overfladevand tilstrækkeligt til, at det kan godkendes
efter bekendtgørelsen.
Indstilling:
- at der gives tilladelse på samme vilkår som ved MU
23.04.90 (samt de anbefalinger, der gives i bekendt.,
nemlig placering forskellige steder fra år til år med
mindst 5 års "omdrift" og overholdelse af de generelle
afstandsregler til vandløb mm.)
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Pkt.nr: 277
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1615

Sagsid/lbnr. 1558

Fdm. init.

TILBAGEMELDING FRA FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE.

økonomi:
Sagsfremstilling:
Bygningstjenesten har telefonisk meddelt, at det først er
muligt at svare på spørgsmålene vedr. kapitel 5-godkendelse
af Hovnæsbakken og vedr. støj fra Lillevangsbanen i løbet
af december, dog inden 17.12. Spørgsmålene er sendt hhv.
04.10.90 og 05.11.90. Årsagen er, at der er mange personer
i Bygningstjenesten, der skal høres, inden der kan svares.
Indstilling:
Beslutning:

til efterretning.

Dato
26.11.90
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Pkt.nr: 278
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 1617

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1560

Fdm. init.

ANBEFALING FOR OPRENSNING PÅ DEN GL. DANFORM-GRUND

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Hedeselskabet har 21.11.90 fremsendt sin rapport over for
ureningsundersøgelser omkring Danform. Det viste sig, at
jord og sekundært grundvand omkring den nu fjernede spildevandstank er kraftigt forurenet med halogenerede
kulbrinter og kalium. Der blev også påvist freon 11 i det
sekundære grundvand.
Det konkluderes, at kilden til forureningen - også på Femhøj Vandværk - er spildevandstanken.
Som afværgeforanstaltning foreslås optimering af afværge
pumpningen, således at der etableres en pumpning på det
sted, hvor tanken lå, samtidig med at pumpningen fra Danformindvindingen øges til det maksimale. Pumpningen fra
boring 1 i Femhøj Vandværk påregnes bibeholdt.
Dette forslag vil 2 .11.1990 blive drøftet i følgegruppen
for forureningen på Femhøj Vandværk.
indstilling:

til efterretning.

Beslutning:
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Pkt.nr: 279
Journalnr.... : 06.07

B.lbnr. 1889

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1673

Fdm. init.

OPRENSNING AF VANDLØB, DALBY HUSE

Sagsfremstilling t
På den nederste strækning af et rørlagt vandløb i Dalby
Huse har miljøafdelingen konstateret en blokering ca. 35
meter inde. Der er derfor sendt vedlagte forvarsel om på
bud om oprensning.
For det pågældende vandløb er udarbejdet et projekt til
omlægning. Dette projekt skal genoptages i miljøudvalget
i løbet af 1991.
Bilag: Forvarsel af 21. november 1990 til
hegn m.fl.
Indstilling:
Det indstilles,
- at der gives påbud i.h.t. vandløbslovens §35 om oprens
ning inden 3 uger og
- at det besluttes, at en evt. anke ikke skal have opsættende virkning i.h.t. vandløbslovens §82, stk.2.
Beslutning:
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Pkt.nr: 280
Journalnr.... : 09.12.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1869

Sagsid/lbnr. 1676

Fdm. init.

DANSK SENSORIK CENTER I/S, TØRSLEWEJ 31.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har 15.11.1990 godkendt projekt for
indretning af køkken til ovennævnte virksomhed i en af
udlængerne på Vildroseholm, Tørslewej 31. Der skal til
virkes og serveres varme og kolde retter for kursister og
smagsdommere.
Indstilling;

til efterrettning.

Beslutning:
'- ¿ rit
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Pkfc.nr: 281
Journalnr.... : 00.16.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1590

Sagsid/lbnr. 1534

Fdm. init.

PROJEKT VEDR. SKOLE, TEKNIK, MILJØ, LOKALSAMFUND

økonomi;
Sagsfremstilling:
Sagen blev drøftet på miljøudvalgsmødet den 5. november
1990.
Teknisk forvaltning og kulturel forvaltning har den 8. no
vember 1990 afholdt et møde med Danmarks tekniske Højskole
(DtH) og Danmarks Lærerhøjskole (DLH).
Kulturel forvaltning har udarbejdet et referat af mødet.
Teknisk forvaltning/kulturel forvaltning har i fællesskab
udarbejdet en oversigt over de skønnede økonomiske konse
kvenser for kommunen ved en deltagelse i projektet.
Den 19. november 1990 er fra DtH modtaget brev med føl
gende materiale vedlagt til udtalelse:
- invitation til samarbejdskommunerne
- beskrivelse af samarbejdet mellem DLH, DtH og kommunerne
- forslag til samarbejdskontrakt mellem DtH og kommunen
Endelig og officiel fremsendelse af materialet forventes i
uge 49.
Fra det fremsendte materiale skal specielt nævnes:
- kommunen skal ikke stille særlig personale til rådighed
udover allerede eksisterende (!)
- samarbejdet skal gennemføres indenfor nuværende budget
rammer
- kommunen forpligter sig til at afholde udgifter til en
arbejdskonference for ca. 40 personer i 1% døgn
- kommunen forpligter sig til at betale kr. 15.000 hver
den 1. april 1991 henh. 1. april 1992.
- kommunen identificerer arbejdsopgaver der har karakter
af nødvendighed
- den deltagende skole indgår et samarbejde med bl.a. tek
nisk forvaltning
- central styring og koordination samt forberedelse af
konferencer udføres af DtH
- arbejdet på hver skole/i hver kommune koordineres af en
gruppe på skoleledelsesniveau
- evt. kan en repræsentant for teknisk forvaltning indgå i
koordinationsgruppen
- teknisk forvaltning inddrages ved valg af projekt/emne
- kommunale ressourcemuligheder afklares inden introduk
tionsmøde i foråret 1991
- initiativtagerne ønsker, at samarbejdet opnår politisk

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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godkendelse i kommunen
Miljøafdelingens bemærkninger;
Kontrakten bør indholde en opgørelse over de ressourcer
kommunen, herunder teknisk forvaltning, stiller til rå
dighed for projektet. Kontrakten bør indholde mere præcise
bestemmelser om opsigelse af aftalen, herunder om tilbag
betaling af kommunalt bidrag. Desuden bør kontrakten ind
holde en angivelse af hvilke opgavetyper som er relevante
i Jægerspris. Endelig bør kontrakten indholde en tids/aktivitetsplan med hovedaktiviteter og milepæle samt en or
ganisationsplan med projektets parter, funktioner og kom
munikationsveje.
Pga projektets brede målsætning med tilsvarende brede
formulering af resultatet, vil det være relevant med en
med en mere præcis formulering af projektresultaterne i
relation til de konkrete aktiviteter i Jægerspris.
Bilag: Mødereferat fra møde mellem kommunen og DtH/DLH.
Økonomisk oversigt.
Indstilling:
På baggrund af en fortsat positiv indstilling til projekt
konceptet i såvel teknisk som kulturel forvaltning ind
stilles, at DtH/DLH forelægges miljøafdelingens bemærk
ninger og evt. bemærkninger fra kulturel forvaltning, samt
de bemærkninger, som miljøudvalg og kulturelt udvalg måtte
have, forudsat at disse er positive. Er det modsatte til
fældet, sendes et pænt nej-tak til DtH/DLH. Forudsat et ja
til projektet afventes officiel fremsendelse i uge 49.
Forudsat at projektmaterialet er tilfredstillende, hvil
ket afgøres administrativt, fremsendes sagen til økonomi
udvalget med anbefaling. Er materialet ikke tilfredstil
lende, kan forhandlinger optages med DtH/DLH eller pro
jektet kan forkastes.
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Pkt.nr: 282
Journalnr.... : 00.01A04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1811

Sagsid/lbnr. 1678

Fdm. init.

FREDERIKSVÆRKS EVT. UDTRÆDEN AF AFAV I/S.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra AFAV's direktør
er modtaget skrivelse af
23. oktober 1990. Vedlagt skiveisen er fremsendt kopi af
brev af 25. september 1990 fra formandskabet i AFAV I/S
til Frederiksværk kommune. Frederiksværks svarskivelse af
10. oktober 1990 er ligeledes vedlagt.
Af svarskrivelsen fremgår, at Frederiksværk ikke på nuvæ
rende tidspunkt ønsker at fremsende sin udmeldelse. Man
ønsker først en stillingtagen i de øvrige kommunalbesty
relser.
AFAV's formandskab har udbedt sig et juridisk responsum om
udtrædelsesvilkårene til støtte for kommunernes stilling
tagen i spørgsmålet.
Den 14. november 1990 er i forvaltningen modtaget brev fra
AFAV I/S. Til brug for kommunalbestyrelsens stillingtagen
til en godkendelse af Frederiksværks kommunes eventuelle
udtræden af AFAV I/S er følgende sagsakter vedlagt:
1. Vilkår for Frederiksværk kommunes udtræden af AFAV I/S,
dateret den 26. juni 1990. Vilkårene er tilrådt af
AFAV's bestyrelse den 24. august 1990.
2. Brev af 25. september 1990 far AFAV's best.formand.
3. Brev af 10. oktober 1990 til AFAV fra Fr.værk kommune.
4. Brev af 23. oktober 1990 fra AFAV til øvr. 7 kommuner.
5. Juridisk responsum af 6. november 1990 fra advokat P.
Lunn, taget til efterretning på AFAV's bestyrelsesmøde
den 9. november 1990.
Miljøafdelingens bemærkninger:
1. Udfra et forretningsmæssigt synspunkt er det beklage
ligt at Frederiksværk kommune melder sig ud. Forudsat,
at alle muligheder for et fortsat medlemsskab er prø
vet, vil en udmeldelse kunne sikre den nødvendige ro i
selskabet.
2. En kontant udtrædelsessum ville være at foretrække isedet for 20 afdrag over 5 år.
3. Med den foreslåede afdragsordning burde beløbet for
rentes .
4. Vilkårene for udtræden bør suppleres med et pkt. 7 af
hvilket skal fremgå, at Frederiksværk kommune skal
godtgøre AFAV evt. krav om tilbagebetaling af tilskud,
som Miljøstyrelsen måtte fremsætte overfor AFAV som
følge af Frederiksværk kommunes ophør med kildesorte
ring pr. 1/7-91, jf. bestyrelsesbeslutning af 24/8-90.
5. Vilkårene for udtræden bør endvidere suppleres med et
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pkt. 8 af hvilket skal fremgå, at Frederiksværk kom
mune, med virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen
har afgivet udmeldelsesskrivelse, straks vil udtræde
af bestyrelsen samt frafalde veto mod forslaget om
vedtægtsændringer.
6. Af vedtægternes §19 fremgår, at udtræden kræver 1 års
varsel til et regnskabsårs begyndelse. Der er ikke fra
Frederiksværk afgivet en opsigelseserklæring og udtræ
delsesdatoen 1/7-91 medfører, at kravet om 1 års varsel
ikke kan overholdes.
Bilag; Breve 1 - 5, jf. ovenstående.
Indstilling:
Med baggrund i at AFAV's bestyrelse har tiltrådt vilkårene
for Frederiksværks kommunes udtræden og med baggrund i, at
bestyrelsen har taget det juridiske responsum til efter
retning, fremsendes sagen til byrådet med miljøudvalgets
anbefaling om, at Frederiksværk kommune udtræder af AFAV
på de i vilkårene af 26/6-90 nævnte betingelser, supple
ret med pkt. 4 og 5, jf. ovenstående bemærkninger fra
miljøafdelingen
Samtidig anbefales, at der dispenseres fra vedtægternes
krav om 1 års opsigelsesvarsel.
Beslutning:
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Pkt.nr: 283
Journalnr.... : 00.01A04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1892

Sagsid/lbnr. 1680

Fdm. init.

JÆGERSPRIS KOMMUNES UDTRÆDEN AF HNG.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Af referat fra repræsentantskabsmøde i HNG den 26. oktober
1990 fremgår af pkt. 5, at HNG's bestyrelse indstiller,
- at Jægerspris kommunes indskud (359.000 kr) i HNG til
bagebetales pr. udtrædelsesdagen.
- at de til indskuddet tilskrevne (ikke udbetalte) renter
forbliver indestående i HNG indtil udbetaling til interes
sentkommunerne måtte blive aktuel, og det således inde
stående beløb tilskrives fortsat rente.
- at Jægerspris kommune fra udtrædelsesdagen i det ind
byrdes forhold alene hæfter for interessentskabets <gæld
med det indestående beløb.
Repræsentantskabet har tiltrådt indstillingerne.
Indstilling:
Det indstilles, at udvalget accepterer HNG's repræsentant
skabs beslutning og at udvalget fremsender sagen til øko
nomiudvalget med anbefaling af vilkårene for udtrædelse.

' unoet

■m-

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.11.90

Side
20

Pkt.nr: 284
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1877

Sagsid/lbnr. 1677

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har den 11. september 1990 modtaget
ansøgning om dispensation til at bebo sommerhuset
3630 Jægerspris.
Som begrundelse anføres,

Forvaltningen har skrifligt gjort ansøgeren opmærksom på,
at dispensationsmuligheden er knyttet til sygdommen og at
dispensation evt. kan gives ved alvorlig sygdom og inva
liditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i som
merhuset .
Forvaltningen har på denne baggrund anmodet ansøgeren om
at fremsende en lægeerklæring.
, Jægerspris kommunes socialforvaltning, har i
denne anledning på ansøgerens vejne fremsendt speciallæge
erklæring, udfærdiget af overlæge Susanne Gormsen, spe
ciallæge i fysiurgi/reumatologi, Fysiurgisk/reumatologisk
afdeling, Roskilde Amts Sygehus.
Den 19. november 1990 er modtaget en lægeerklæring fra
læge T. Krabbe,
, Skibby.
Bilag: Speciallægeerklæring, overlæge
Lægeerklæring, læge
Indstilling: Helårsdispensation anbefales.
Beslutning:
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Pkt-nr: 285
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1893

Sagsid/lbnr. 1681

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse af 13. september 1990, modtaget i forvalt
ningen den 17. september 1990, ansøges om tilladelse til
at bebo sommerhuset

hele året.
I ansøgningen anføres, at

Forvaltningen har i brev til ansøgeren anmodet om en læge
erklæring og oplyst, at mulighederne for dispensation er
knyttet til ansøgerens sygdom, idet der ved alvorlig syg
dom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan
opnås i sommerhuset, kan gives dispensation.
Forvaltningen har modtaget brev af 7.nov.90 fra læge Gunna
Ericson. I brevet anbefales, at ægteparret får dispensa
tion. Vedr. øvrige oplysninger, se vedlagte.
Bilag: Ansøgning af 13.sept.90
Brev til ansøgeren af 25.okt.90
Lægeerklæring af 7.nov.90
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Pkt.nr: 286
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1894

Sagsid/lbnr. 1682

Fdin. init.
f iy

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

økonomi :
Sagsfremstillingt
Forvaltningen har den 24. september 1990 modtaget ansøg
ning om dispensation til at bebo sommerhuset

hele året.

Ansøgeren oplyser, at hvis dispensation opnås, er det hans
mening at købe et stykke jord af kommunen og samle det he
le på et sted.
Bilag: Ansøgning af 24.sep.90.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning:
v ¿t.
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Pkt.nr: 287
Journalnr.... : 07.03.10
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1895

Sagsid/lbnr. 1683

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - UNDERSØGELSER, STATUS.

økonomi:
Sagsfremstilling?
Forvaltningen har den 9.nov.90 aftalt med Kemp & Lauritzen
A/S, at brøndborer Brøker engageres til opgaven.
Forvaltningen har den 14.nov.90 aftalt med K.Falkentoft,
at vi kan bruge markvandingsboringen (DGU-nr. 832) til
prøvepumpningen og at vi frit kan færdes på arealet.
Skriftlig aftale vil blive udarbejdet.
Kemp & Lauritzen fremkommer med de nødvendige oplysninger
til brug for forvaltningens kontakt til NESA om levering
af strøm fra mast ca. 50 m fra boringen. Lokal elinstal
latør forestår etablering af målerskab.
Forvaltningen kontakter grundejer med henblik på at få op
lyst, om eksisterende drænsystem er stort nok til den an
slåede pumpekapacitet, ca. 80 m3/tim.
Tidligere boring til brug for måling af vandstand i sekun
dært magasin findes ikke mere.
Brøker udfører ny boring, ca. 3-4 meter dyb, ca. midt i
lossepladsarealet.
Prøvepumpning forventes at starte i uge 49.
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PJct.nr: 288
Journalnr..

07.03.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1891

Sagsid/lbnr. 1679

Fdm. init.
m

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har den 18. oktober 1990 modtaget skrivelse
fra Skibby kommune vedr. affaldsafgift og dispensation for
anskaffelse af vægt på Maglehøjgård losseplads. Skrivelsen
er en kopi af et brev til Told- og Skatteregion Helsingør.
Told- og Skatteregionen har anmodet om dokumentation for
pladsens restlevetid. Gældende dispensation for anskaffel
se af vægt er baseret på, at pladsen er opfyldt ved års
skiftet 90/91.
Forhøjelsen af affaldsafgiften har medført, at der ikke
mere modtages så meget affald. Det vurderes derfor nu, at
lossepladsen vil blive opfyldt i løbet af 1. halvår 1991.
og ikke ved årsskiftet 90/91 som tidligere oplyst.
Byrådet i Skibby kommune har besluttet, at lossepladsen
vil blive lukket, når den er opfyldt, dog senest den 1.
juli 1991.
Byrådet i Skibby håber derfor, at der kan dispenseres for
anskaffelse af vægt i pladsens forlængede restlevetid.
Indstilling:
Til orientering.
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Pkt.nr: 289
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1896

Sagsid/lbnr. 1684

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Mandag den 3. december 1990 kl. 13.00 afholdes et temamøde
om energiprojektet. På mødet vil firmaet Plan & Projekt
redegøre for projektets status. Dagsorden med bilag vil
vil blive udsendt i uge 48.
Mødet afholdes i udvalgsværelse 2.
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Plet.nr: 290
Journalnr.... : 00.01A14
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1897

Sagsid/lbnr. 1685

Fdm. init.

MØDER I MILJØUDVALGET, DEC. 1990 OG HELE 1992.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Sidste ordinære møde i miljøudvalget i 1990 afholdes man
dag den 17. december kl. 13.00 i udvalgsværelse 2.
Dagsorden med bilag vil blive udsendt i uge 50.
Møder for 1992 fremgår af vedlagte kalender. Mødet i
december 1992 fastlægges efter nærmere aftale.
Bilag: Mødekalender 1992.
Indstilling: Til orientering.
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Pkt.nr: 291
Journalnr.... : 00.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1901
Sagsid/lbnr. 1689

Fdm. init.
f y

EFTERRETNINGSSAGER.

Sagsfremstilling;
1.

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i AFAV I/S
den 9. november 1990.

2.

Referat fra møde mellem AFAV, Renovadan, Smørum Papir,
R98 og E. Jørgensen & Søn vedr. indsamling af pap og
papir fra virksomheder i AFAV-kommunerne, spec. vedr.
samarbejde mellem samarbejdsparter og kommunernes dis
pensationsmuligheder.
Bilag: Samarbejdsaftale mellem Smørum Papir/vognmænd.

3.

Mødereferat fra møde den 1. nov. 1990 i AFAV's chef
gruppe, incl. bilag.

4.

Deltagelse i kursus for medarbejdere, der håndterer
olie- og kemikalieaffald.

5.

Brev fra Koordinationsrådet i Jægerspris lossepladssag
af 8. nov. 90 vedr. perkolatudslip til Isefjorden.

6.

Rapport fra Kommunernes Landsforening: Kommunerne og
energipolitikken, okt. 90.

Indstilling: Til efterretning

