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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 26. februar 1990, kl. 14.00 i udvalgsværelse II
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Peter Hartmann
formand
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Inga Nielsen
Bibi B . Sørensen
Jens Chr. Børresen

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 46
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fredag.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.n r . 46 ETABLERING AF RODZONEANLÆG PÅ SVANHOLM GODS
Pkt.n r . 47 TIDSRAMMER FOR UDBYGNING AF RENSEANLÆG
Pkt.n r . 48 BOLIGFORENINGEN ENGPARKEN - DRÆNVAND FRA MIL.OMR.
Pkt.n r . 49 MILJØBEREDSKABSPLAN FREDERIKSBORG AMT
Pkt.nr.
50 BEREDSKABSPLAN - FORURENING AF KYSTER OG HAVNE
Pkt.n r . 51 BADEVANDSUNDERSØGELSER I 1990 - PRØVETAGNINGSPROGR
Pkt.n r . 52 VANDFORSYNINGSPLAN
Pkt.nr. 53 VANDFORSYNING SKARNDALSVEJ, KYNDBY
Pkt.n r . 54 BLÅ FLAG KAMPAGNE OG REN DAG 1990
Pkt.nr. 55 ETABLERING AF HUNDETRÆNING - DRESSUR På
Pkt.n r . 56 INDGRIBEN OVERFOR
Pkt.n r . 57 MILJØTILSYN HORNSHERRED AUTOHANDEL APS
Pkt.nr. 58 BETALINGSFRIST FOR TØMNING AF MANDSMOSEN
Pkt.nr. 59 RETABLERING AF GADEKÆR VED MEJERIGÅRDSVEJ
Pkt.n r . 60 GODKENDELSE I.H.T. LEVNEDSMIDDELLOVGIVNINGEN
Pkt.nr. 61 ANNONCE VEDR. STALDE OG OPBEV.ANLÆG FOR HUSDYRGØDN
Pkt.nr. 62 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR AFAV I/S
Pkt.nr.
63 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS
Pkt.nr. 64 AFFALDSPLANLÆGNING
Pkt.n r . 65 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 66 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 67 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET
Pkt.nr. 68 ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE
Pkt.nr. 69 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
Pkt.nr. 70 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
Pkt.nr. 71 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
Pkt.nr. 72 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KORTLÆGN.OG LUFTFOTO
Pkt.nr. 73 AFFALDSHÅNDTERING
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Pkt.nr: 46
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 709
Sagsid/lbnr. 488

Fdm. init.

ETABLERING AF RODZONEANLÆG PÅ SVANHOLM GODS

Sagsfremstilling:
Den 28. september 1989 fremsendte Jægerspris kommune til
Frederiksborg amt et forslag fra Svanholm Gods om
handlende en ansøgning om etablering af et rodzoneanlæg.
I planforslaget har Svanholm Gods ansøgt om at benytte
mose- og engområderne S. V. for gården, som rodzoneanlæg
for spildevandet.
Den 1. december 1989 meddeler amtet afslag, idet man ikke
finder udnyttelsen af de naturlige rodzoner forsvarlig.
Man er dog positiv overfor etablering af et egentligt
rodzoneanlæg.
Svanholm bad kommunen, teknisk forvaltning om et møde om
sagen. Dette blev afholdt den 24. januar 1990 på Svan
holm. Dansk naturfredningsforening var repræcenteret ved
dette møde. Svanholm Gods tilkendegav, at man stadig
ønsker at udføre rodzoneanlæg, og bad kommunen oplyse
betingelser og krav i forbindelse med udledningstil
ladelse.
Godset, som skal bortskaffe spildevand fra ca. 110
personer var ikke tidligere omfattet af kommunens spil
devandsplan, men ved igangværende revision af planen skal
Svanholm indarbejdes. Jægerspris kommune skal derfor tage
stilling til, om man vil acceptere etablering af denne
type anlæg som en løsning, og indrette spildevandsplanen
herefter. Det skal nævnes, at sådanne anlæg kan være et
realistisk alternativ også andre steder i kommunen, f.
eks. visse af Stiftelsens ejendomme.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at kommunen i
spildevandsplan indarbejder Svandholm Gods som et afvand
ingsområde, hvor rensning af husspildevand sker ved hjælp
af rodzoneanlæg. Dog med den bemærkning, at anlægget skal
etableres med tilstrækkelig mulighed for styring og
overvågning af driftsparametre.
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Pkt.nr: 4
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 710
Sagsid/lbnr. 489

Fdm. init.

TIDSRAMMER FOR UDBYGNING AF RENSEANLÆG

Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 9. februar fra Frederiksborg
amt henledes opmærksomheden på udbygningsplan for kom
munale renseanlæg, som er udsendt af miljøstyrelsen.
Amtet er pålagt at ajourføre udgifterne, som fremgår af
planen, og anmoder derfor kommunerne om inden 1. marts at
fremkomme med kort redegørelse for overensstemmelsen
imellem udbygningsplanen og foreliggende spil
devandsplaner og -godkendelser.
Ved sidste møde i miljøudvalget blev det vedtaget at lade
nyt overslag udarbejde med henblik på indarbejdelse i det
kommunale anlægsbudget, oplysningerne til amtet kan
derfor forventes at være til rådighed inden den nævnte
frist udløber.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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Pkt.nr: 48
Journalnr.... : 09.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 711
Sagsid/lbnr. 490

Fdm. init.

BOLIGFORENINGEN ENGPARKEN - DRÆNVAND FRA MIL.OMR.

Sagsfremstilling:
Ved indgående skrivelse af 29. januar 1990 har an
delsboligforeningen Engparken/Vængetvej klaget over gener
fra drænvand fra det militære område. Dette drænvand
afledes via bebyggelsens afløbssystem, og medfører
afsætning af større mængder okker, som jævnligt må spules
bort.
Ved udgående skrivelse af 1. februar 1990 har forvaltnin
gen oplyst, at Jægerspris kommune har planlagt omlægning,
hvorefter drænvandet ledes via vandløb/grøft til fjorden,
da vandet belaster renseanlægget Neder Dråby. Det er
tillige oplyst, at tidspunkt for omlægningen ikke er
endeligt fastlagt.
Indstilling: Til orientering.
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Pkt.nr: 49
Journalnr.... : 09.05
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 712
Sagsid/lbnr. 491

Fdm. init.

MILJØBEREDSKABSPLAN FREDERIKSBORG AMT

Sagsfremstilling:
I januar 1989 blev der på initiativ af Frederiksborg amt
nedsat en teknikerarbejdsgruppe med deltagelse af repræ
sentanter fra politiet, brandinspektørerne, kommunernes
tekniske forvaltninger og amtets miljøafdeling med
henblik på udarbejdelse af miljøberedskabsplan for
Frederiksborg amt.
Planen foreligger nu, i foreløbig udgave, og amtet
anmoder kommunalbestyrelser/byråd om at tiltræde planen.
Planen er, så vidt det umiddelbart kan vurderes, særdeles
brugbar og veldisponeret med hensyn til omfang og detal
jeringsgrad. Planens økonomiske aspekter er lidt van
skelige at gennemskue, en fordelingsnøgle findes i planen
afsnit 1 side 7.
Planen bør give anledning til, at man efterfølgende
undersøger, om Jægerspris kommune i tilstrækkeligt omfang
er dækket forsikringsmæssigt med hensyn til de byrder,
som oprydning, sagsbehandling, afværgeforanstaltninger
m.v. et større miljøuheld kan resultere i.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at miljøbered
skabsplanen oversendes til byrådet med anbefaling om
tiltrædelse, dog med en bemærkning om efterfølgende
diskussion imellem kommunerne og Frederiksborg amt om
fordeling af byrder ved miljøuheld.
Beslutning:
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Pkt.nr: 50
Journalnr.... : 09.05.02
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 713

Sagsid/lbnr. 492

Fdm. init.

BEREDSKABSPLAN - FORURENING AF KYSTER OG HAVNE

Sagsfremstilling :
Som et led i det regionale beredskab for imødegåelse af
akut olie- eller kemikalieforurening af kyster og havne
har Jægerspris kommune udarbejdet plan for kommunens
kyststrækninger og havne.
Planen er den 30. januar fremsendt til Frederiksborg amt.
Indstilling: Til orientering
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Pkt.nr: 51
Journalnr.... : 09.19.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 714

Sagsid/lbnr. 493

Fdm. init.

BADEVANDSUNDERSØGELSER I 1990 - PRØVETAGNINGSPROGR

Sagsfremstillingj
Den 30. november 1989 fremsendte Hovedstadsrådet forslag
til prøvetagningsprogram for badevandsanalyser. Man
gjorde ved samme lejlighed opmærksom på, at amtet frem
over vil varetage opgaverne på dette område.
Frederiksborg amt har ved telefonisk henvendelse anmodet
Jægerspris kommune godkende prøvetagningsplanen.
Programmet svarer til tidligere år, dog er prøveudtag
ningsfrekvensen ved Bautahøj forøget til 10 prøver i
sæsonen.
Indstilling: Det indstilles, at Jægerspris kommune ved
brev til amtet godkender prøveudtagningsprogrammet.
Beslutning:
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Pkt.nr: 52
Journalnr

13.02.00

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 715

Sagsid/lbnr. 494

Fdm. init

VANDFORSYNINGSPLAN

Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt har ved rekommanderet indgående skri
velse af 12. februar 1990 påbudt de kommuner, som ikke
har fået godkendt en vandforsyningsplan, at udarbejde en
plan inden for en overskuelig tidshorisont.
Frederiksborg amts udvalg for teknik og miljø har således
vedtaget at pålægge Jægerspris kommune at udarbejde et
forslag til kommunal vandforsyningsplan inden den 1.
marts 1991 og at fremsende den vedtagne plan til amtets
godkendelse inden den 31. december 1991.
Afgørelsen kan påklages til miljøstyrelsen inden 4. uger.
Jægerspris kommune udarbejdede i 1986 forslag til vand
forsyningsplan, og planen var i forbindelse med godken
delse fremlagt til offentligt gennemsyn fra marts til
juni 1987. Den endelige godkendelse af planen skulle på
det tidspunkt foretages af Hovedstadsrådet, men det må
konstateres at planen ikke er færdigbehandlet.
Det undersøges nu hvorfor planen ikke er godkendt, om
sagen er standset i Hovedstadsrådet eller ved Jægerspris
kommune.
Det foreliggende forslag til vandforsyningsplan kan danne
grundlag for endelig plan, specielt er statusdelen
anvendelig som grundlag. Plandelen er dog meget svag og
det må forventes, at der skal anvendes et ikke ubetyde
ligt beløb til færdiggørelse.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller:
at det undersøges hvorfor planen ikke er
færdigbehandlet.
at amtets påbud ankes med henblik på længere
tidsfrist, hvis Hovedstadsrådet har medan
svar for den manglende færdigbehandling.
at der indhentes tilbud fra ekstern rådgiver
med henblik på revision af statusdel og
udarbejdelse af endelig plan.
at der på budget for 1991 afsættes midler
til færdiggørelse af vandforsyningsplanen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 53
Journalnr.... : 13.02.10
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 716

Sagsid/lbnr. 495

Fdm. init.

VANDFORSYNING SKARNDALSVEJ, KYNDBY

Sagsfremstilling:
Indgående skrivelse:
Kyndby. I forbindelse med
salg af ejendommen
matr. nr. 1 am af Kyndby, er der udtaget
prøver af vand fra brønd på denne ejendom. Vandet in
deholdt coliforme bakterier, og er således ikke umiddel
bart egnet til drikkevand. E. Sode ønsker derfor off.
vandforsyning.
Forvaltningen har meddelt, at dette kan lade sig gøre,
hvis der foruden tilslutningsafgift også betales for
forlængelse af vandledningen i vejen (ca. 150 m). Denne
afgørelse svarer til den hidtidige praksis, og udgiften
ud over tilslutningsafgiften (ca. kr. 20.000) er på
grundlag af tegningsmateriale opgjort til ca. kr. 20.000.
Ved møde på ejendommen med deltagelse af
køberen
af
en brøndborer indkaldt af
og C.G.
Petersen, Jægerspris kommune, teknisk forvaltning blev
der givet udtryk for stor forundring over, at der foruden
tilslutningsafgift også skulle betales for anlægsarbej
der.
Indstilling: Til drøftelse, idet det skal nævnes, at den
nævnte ledning, hvis arbejdet iværksættes, bør renoveres
for ca. kr. 80.000 - 100.000.
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Pkt.nr: 54
Journalnr.... : 04.11.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 717

Sagsid/lbnr. 496

Fdm. init.

BLÅ FLAG KAMPAGNE OG REN DAG 1990

m

Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling; I 1989 opnåede Vesterstrand det blå flag
i en kampagne tilrettelagt nationalt af Friluftsrådet, og
internationalt under EF. Der blev 05.06. afholdt Ren Strand
kampagne (indsamling af affald på strandene ved
Vesterstrand og Kulhuse). Arrangementet blev afsluttet med
at borgmesteren holdt grundlovstale og det blå flag blev
overrakt.
Det praktiske arrangement blev gennemført i samarbejde med
Turistforeningen. Udgifterne for kommunen androg indkøb af
flagstang, det blå flag, 50 kampagne T-shirts, ialt anslået
til kr. 6500. Derudover stillede kommunen arbejdskraft til
rådighed.
Der er nu fra Friluftsrådet indgået materiale om
tilsvarende arrangementer for 1990. Tilmeldingsfristerne
er hhv. 23.03. for Blå Flag, og 01.04. for Ren Dag
kampagnen (det er tanken at rense mere end strande).
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget tager stilling til deltagelse i
19 90-arrangementerne,
Beslutning:
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Pkt.nr: 55
Journalnr.... : 09.01.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 718

Sagsid/lbnr. 497

Fdm. init.

ETABLERING AF HUNDETRÆNING - DRESSUR

ty

Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Beboerne af
har 06.02. ansøgt om godkendelse
af hundetræning - dressur ved deres ejendom. Der påregnes
ca 3 timers træning pr. uge, med 8 - 1 0 deltagere pr. hold.
Hundetræning er ikke på listen over særligt forurenende
virksomheder, og kræver derfor ikke kapitel 5-godkendelse.
Beboerne har i 1989 ansøgt om kapitel 5-godkendelse af en
hundepension på ejendommen, men trak ansøgningen tilbage
inden færdiggørelsen.
Ved ejendommen er opsat et skilt mærket "Kennel Thoja" og
billede af en hund.
Bilag: Udkast af 15.02.90 til svar.
Miljøafdelingen indstiller,
- at ejerne svares fx som med vedlagte udkast,
- at det afklares, i hvilket omfang der i øjeblikket
drives kennelvirksomhed på ejendommen.
Beslutning:
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Pkt.nr: 56
Journalnr.... : 09.01.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 719

Sagsid/lbnr. 498

Fdm. init.

INDGRIBEN OVERFOR

Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Hornsved Grundejerforening har i brev af 21.01. anmodet
teknisk forvaltning om at standse denne virksomhed, fordi
den klart overtræder de servitutter, der påhviler
ejendommen. Der vedlægges en deklaration for området med
forbud mod virksomheder (pånær salg til beboerne), samt en
plakat med annonce for virksomheden.
Der er kun en part, der har påtaleret efter deklarationen,
nemlig grundejerforeningen. Derfor kan kommunen ikke kræve
virksomheden lukket efter denne bestemmelse.
Derimod kan miljøudvalget vurdere virksomheden mod
bestemmelserne i miljøreglementets kapitel 11, der giver
mulighed for påbud om afhjælpende foranstaltninger i
tilfælde af "i en ikke uvæsentlig grad uhygiejniske forhold
eller ulemper for omgivelserne" . Hvis et påbud ikke
hjælper tilstrækkeligt, kan kommunen kræve virksomheden
lukket. Disse bestemmelser kræver dog dokumentation for
genernes omfang, og der kan erfaringsmæssigt blive tale om
særdeles langvarig sagsbehandling.
Bilag:

Udkast af 25.01.90 til svar.

Miljøafdelingen indstiller,
- at grundejerforeningen fx som i vedlagte
udkast anbefales selv at kræve deklarationen
overholdt.
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Pkt.nr: 57
Journalnr.... : 09.02.07
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 720

Sagsid/lbnr. 499

Fdm. init.

MILJØTILSYN HORNSHERRED AUTOHANDEL APS

fH

Sagsfremstilling:
Virksomheden afmonterer salgbare reservedele fra
skrotbiler, mens resterne af bilerne afleveres videre til
egentlig ophugger. Den er startet i ubenyttede
landbrugsbygninger uden at søge nogen godkendelser. Efter
sagsbehandling 1987-88 iht. lokalplan og by-og
landzoneloven fik virksomheden lov til at blive liggende,
men der ligger intet materiale om bedømmelse iht.
miljølovgivningen.
Virksomheden er optaget på listen over særligt forurenende
virksomheder, punkt G 2: Anlæg for behandling eller
oparbejdning af affald, herunder bl.a. bilophugnings
pladser. Den burde således have haft en kapitel
5-godkendelse før starten.
Der blev ført miljøtilsyn 05.02.90. Der henstår ca 30
skrotbiler på det ubefæstede areal foran
men der kunne ikke observeres oliespild. Der foregår kun
afmontering i hallen, hvor der er betongulv.
I øvrigt
drives virksomheden med påpasselighed for at undgå
forurening.
Virksomheden overvejer at flytte til et industriområde i
nær fremtid, og er indforstået med at søge kapitel
5-godkendelse.
Miljøafdelingen indstiller,
- at udarbejdelsen af kapitel 5-godkendelse udsættes
til flytningen, dog maksimalt 6 måneder.
Beslutning:
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Pkt.nr:
Journalnr.... : 09.07.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 721

Sagsid/lbnr. 500

Fdm. init.

BETALINGSFRIST FOR TØMNING AF MANDSMOSEN

PH

Sagsfremstilling:
Miljøudvalget besluttede på mødet 29.01.90 punkt 31
besluttet at fastholde, at udgiften for tømning af mosen
skal betales af Ordrupdal.
Ejerens konsulent har fremsendt et brev af 06.02.90,
hvorfra der citeres:
"Politiet er pt. igang med at efterforske sagen og vil på
et eller andet tidspunkt tage stilling til, om der skal
rejses en sigtelse mod
Vi er af den opfattelse, at bedømmelsen af
skyldsspørgsmålet hænger nøje sammen med pligten til at
betale for oprensningen, hvorfor vi foreslår, at der gives
henstand med betalingen, indtil
skyldsspørgsmålet er endeligt afklaret."
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget tager stilling til forslaget.
Beslutning:
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Pkt.nr: 59
Journalnr.... : 01.05.04
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 738

Sagsid/lbnr. 515

Fdm. init.

RETABLERING AF GADEKÆR VED MEJERIGÅRDSVEJ

PH

Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt har efter en besigtigelse vurderet, at
gadekæret er omfattet af naturfredningslovens §43, og
derfor ikke kan ændres uden amtets tilladelse.
Amtets landskabsafdeling finder, at en restaurering af
kæret vil være værdifuld, og foreslår, at amtet påtager sig
arbejdet dermed. Der er udarbejdet et skitseforslag, der
nu vil blive sendt til høring hos naboer.
Miljøafdelingen indstiller,
- at amtets forslag tages til efterretning.
Beslutning:

¿ ¡l J

u

O é iø / t v c ?

cJ

p

r 1'

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
18

Dato
260290

Pkt.nr: 60
Journalnr.... : 09.12.03
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 722

Sagsid/lbnr. 501

Fdm. init.

GODKENDELSE I.H.T. LEVNEDSMIDDELLOVGIVNINGEN
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har godkendt nedenstående
virksomheder iht. levnedsmiddellovgivningen:
Restaurant Aladdin, Hovedgaden 43
Godkendt 01.02.90 til tilvirkning og detailforhandling ved
servering af kolde og varme retter samt drikkevarer.
Lillevang Spar Marked, Hyldegårdsvej 10
Virksomheden er 01.02.90 godkendt til fortsat drift efter
ejerskifte 26.02. Som vilkår stilles krav til rengøring og
mindre reparationer.
Miljøafdelingen indstiller,
- at levnedsmiddelkontrollens afgørelser tages til
efterretning.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
19

Pkt.nr: 61
Journalnr.... : 09.17.00
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 723

Sagsid/lbnr. 502

Fdm. init.

ANNONCE VEDR. STALDE OG OPBEV.ANLÆG FOR HUSDYRGØDN

Sagsfremstilling;
Fra 1. januar 1990 skal landbrug med erhvervsmæssigt
dyrehold overholde kvalitetskravene til blandt andet
indretning af stalde, møddingpladser, afløbssystemer,
gylle- og aljebeholdere mm. Det drejer sig primært om tæt
bund, tætte afløb, og opsamling af møddingvand og
ensilagesaft. Kravene fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen (b. nr. 568 af 22. september 1988 om
husdyrgødning og ensilage m.v.), kapitlerne 3 og 5-8.
Kravene om opbevaringskapacitet for ejendomme mere end 31
dyreenheder skal først være opfyldt den 1. januar 1993
(kapitel 4).
Det er kommunerne, der fører tilsyn med at reglerne over
holdes .
Indstilling: Miljøafdelingen udformer en annonce, der på
basis af ovenstående klart og tydeligt præciserer, hvilke
forhold der nu skal være i orden på ejendomme med husdyr.
Samtidig gøres opmærksom på, at miljøafdelingen ved
tilsynsbesøg vil rådgive om reglerne og kontrollere, at de
overholdes.
Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
20

Pkt.nr: 62
Journalnr.... : 07.00.00
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 725

Sagsid/lbnr. 503

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR AFAV I/S

Fdm. init.

PP(

Sagsfremstilling:
Fra AFAV I/S er modtaget forslag til vedtægter dateret 1.
februar 1990. Forslaget behandles på bestyrelsesmøde den
2. marts 1990 med henblik på endelig vedtagelse.
Miljøafdelingens bemærkninger; Forelægges på udvalgsmødet.
Bilag: Forslag til vedtægter.
Indstilling:Til drøftelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
21

Dato
260290

Pkt.nr: 63
Journalnr.... : 07.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 727

Sagsid/lbnr. 504

Fdm. init.

MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS

PH

Sagsfremstilling;
1_) Dispensation/takstblad
Ved skrivelse af 8. januar 1990 fra Skibby kommune frem
går, at Skibby kommune har anmeldt lossepladsen til re
gistrering hos toldvæsenet, idet der samtidig er søgt om
dispensation fra lovens krav om etablering af vægt for
indvejning af affaldsmængden.
I konsekvens af dispensationsansøgningen har man samtidig
ændret lossepladsens takster og afregningsregler som det
fremgår af bilag til skrivelsen.
Skibby kommunes dispositioner i forbindelse med losseplad
sens registrering forudsættes drøftet på førstkommende møde
i lossepladsudvalget (den 8. marts kl. 14.00).
2) Forureningsundersøgelse, fase 2
Miljøafdelingen har den 19. feb. 1990, efter telefonisk
henvendelse til Skibby kommune, modtaget rapporten
"Skibby kommune, Maglehøjgård losseplads, forurenings
undersøgelse, fase 2, oktober 1989, COWIconsult".
Af rapporten fremgår, at perkolatforureningen er af lokal
udbredelse og at de igangsatte afværgeforanstaltninger,
i form af hurtig afdækning og optimal perkolatopsamling,
virker meget begrænsende på forureningsudbredelsen.
Der er ud fra de opnåede resultater en lille risiko for
målelig forurening i den private drikkevandsboring, der
ligger 1,3 km mod nordøst (i Jægerspris kommune). Vand
værket Femhøj er derimod udenfor det område der kan for
urenes .
Rapporten anbefaler: -fortsat afdækning
-daglig perkolatpumpning(hverdage)
-opstilling af regnmåler
-at boring B5 anvendes som kontrol
-genforhandling af kontrolrutiner
med amtet når pladsen afsluttes
Miljøafdelingens bemærkninger:
Til brug for medlemmerne af fællesudvalget er i sagen lagt
kopi af fællesskabsoverenskomst.
Indstilling : 1) Til orientering
2) Til drøftelse
Beslutning:
¿ 0 Ure

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
22

Dato
260290

Pkt.nr: 64
Journalnr.... : 07.00.00P00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 728
Fdm. init.

Sagsid/lbnr. 505

AFFALDSPLANLÆGNING

PlJ

Sagsfremstilling:
Vedlagt skrivelse af 29. januar 1990 fra Carl Bro A/S er
fremsendt forslag til indholsfortegnelse for affaldsplanen.
Forslaget er drøftet på møde med miljøafdelingen den 6.
februar. Afdelingen har ønsket indføjet et særskilt afsnit
om affaldsminimering og renere teknologi samt at der skabes
klare relationer mellem indsamling og behandling.
Carl Bro udleverede på mødet resultater fra affaldskortlæg
ningen 1988 samt diagrammer over affaldsstrømme i Jægers
pris kommune.
Affaldsplanen skal indholde en kommunal målsætning.
Vedlagt skrivelse af 9. februar 1990 fremsender Carl Bro
kontrakt for rådgivningsbistand til udarbejdelse af kom
munal affaldsplan. Kontrakten er underskrevet fra firmaets
side. Teknisk udvalg har tidligere godkendt honoraret på
kr. 89.375 ekskl. moms.
Miljøafdelingens bemærkninger: Miljøafdelingen vil vurdere
mulighederne for selv at udføre dele af affaldsplanen for
hermed at nedsætte konsulentens honorar.
Bilag: Indholdsfortegnelse, affaldsplan.
Forslag til kontrakt.
Indstilling:
1) Udvalgets holdning til indhold af affaldsplan ønskes.
2) Miljøafdelingen bemyndiges til at færdigforhandle kon
trakt med Carl Bro.

c

Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
23

Pkt.nr:
Journalnr.... : 07.10.01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 729

Sagsid/lbnr. 506

Fdm. init.

INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

PH

Sagsfremstilling:
1) Tilskud:
Af skrivelse af 25. januar 1990 fra Miljøstyrelsen, Genan
vendelseskontoret, fremgår, at Jægerspris kommune i hen
hold til lov om genanvendelse og begrænsning af affald ydes
et et tilskud på max. kr. 93.300 til projektet med kommunal
indsamling af glas og papir. Tilskuddet udgør 75% af de af
holdte udgifter til investeringer til containere og infor
mationskampagne, dog max. 75% af en beregnet standardinves
tering. Tilskuddet ydes på vilkår, der er nævnt i standard
vilkår af 15. september 1988. Endvidere gælder:
- ordningen skal opfylde min. krav mht effektivitet
- indsamlingsdata skal registreres i 3 år
- tilskud udbetales tidligst efter 1. års drift
- at kommunen garanterer, at ordningen videreføres frem
til 1995.
Miljøafdelingen har i skrivelse af 6. februar accepteret
tilsagnet om tilskud.
2) Udbudsmateriale,licitation
Vedlagt skrivelse af 29. januar 1990 fra Carl Bro A/S er
fremsendt forslag til udbudsmateriale for indsamling af
glas og papir samt indkomne tilbud på glas- og papircon
tainere. Forslaget er drøftet på møde med miljøafd. den
6. februar. Afdelingen godkendte udbudsmaterialet. Lici
tation vil blive afholdt hos Carl Bro. Licitationen vil
blive annonceret i Frederiksborg Amts Avis, Licitationen
og i Frederikssund tirsdag/lørdag. Ordningen forventes
idriftsat 1. maj 1990. Licitation forventes afholdt i uge
11.

3 af ialt 4 containerleverandører ligger prismæssigt tæt
på hinanden. Carl Bro blev på mødet bedt om at undersøge
driftserfaringer med de forskellige modeller samt om at
fremkomme med pris på tekst på containere (Jægerspris
kommune, glas/papir samt byvåben).Carl Bro sender mate
riale om opsætning af battericontainere ved glas/papircontainere.
Containere vil blive leveret på modtagepladsen i Gerlev.
3) Placeringsmuligheder
Miljøafdelingen har til Carl Bro fremsendt oversigtskort
med angivelse af containerplacering samt liste over ialt
13 placeringsmuligheder med angivelse af adresse og kon
taktpersoner .
Opgørelsen har resulteret i et behov for følgende con
tainerstørrelser og typer:
- 8 stk 2500 1 papir
- 4 stk 1500 1 papir
- 9 stk 2500 1 glas
- 4 stk 1500 1 glas
Bilag: Brev fra Miljøstyrelsen (ekskl. standardvilkår)

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
24

Udbudsmateriale
Placering af containere
Indstilling: 1) Til orientering
2) Til drøftelse
3) Til drøftelse
Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
25

Pkt.nr: 66
Journalnr

07.10.01

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 730

Sagsid/lbnr. 507

INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

Fdm. init

PH

Sagsfremstilling:
I forbindelse med den kommende ordning for indsamling af
glas og papir skal gøres opmærksom på, at Jægerspris kom
mune af firmaet Averhoff lejer 2 stk. 22 m3 aviscontainere.
Aftalen kan opsiges med 3 mån varsel. Der eksisterer ikke
anden form for skriftlig aftale med Averhoff vedr. sam
handel med indsamlede aviser/ugeblade.
Firmaet Nordsjællands flaskecentral/Arne Svensson har idag
tilladelse til at indsamle glas i kommunen. Der foreligger
ikke nogen form for skriftlig aftale. Ordningen fungerer
idag uden udgift for kommunen.
Begge firmaer har udtrykt interesse for at deltage i den
kommende licitation.
Indstilling; Den ny ordning forventes at fungere fra l.maj
1990. Averhoff-containere opsiges til 1. juni. Arne Svens
son orienteres i brev om kommunens nye ordning og vi siger
tak for indsatsen.
Beslutning;

Z M /ff lb\

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
26

Pkt.nr: 67
Journalnr

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 731

Sagsid/lbnr. 508

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET

Fdm. init

PH

Sagsfremstilling:
I skrivelse af 26. januar 1990 fra Koordinationsrådet
gører rådet opmærksom på, at man i brev af 26. okt. 1988
har udtrykt ønske om en trafikanalyse/tælling på Kyndbyvejen i forbindelse med planerne om en losseplads. Man har
ikke fået svar på dette brev.
Rådet gentager i nærværende skrivelse sin anmodning om en
trafikanalyse med henblik på at få dannet et realistisk
billede af den forøgede trafik i tilfælde af etableringen
af lossepladsen.
Indstilling: Koordinationsrådet tilskrives, at en trafik
analyse vil indgå som et naturligt led i de undersøgelser,
som pt er under vurdering med henblik på at fastlægge, om
en placering af en losseplads i det pågældende område er
miljømæssigt forsvarlig.
Beslutning :

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
27

Pkt.nr: 68
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 732

Sagsid/lbnr. 509

Fdm. init.

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE

PH

Sagsfremstilling:
På møde den 13. februar 1990 mellem udvalgsformand, miljø
afdelingen og repræsentanter for firmaet Plan & Projekt,
blev tidligere fremsendt projektforslag drøftet.
Projektforslaget er i overensstemmelse med "Jægerspris kom
mune, Varmeplan, oplæg, september 1984", jf. kommuneplanen,
side 67, varmeplanlægning.
Projektet forventes at skulle afvikles i perioden 1. april31.december 1990. Forvaltningens arbejdsindsats forventes
at blive ca. 100 timer. Dette forudsætter at projektsekre
tariatet placeres hos rådgiveren.
Projektet forventes positivt at kunne bidrage til en afkla
ring af de potentielle muligheder for fjernvarme baseret på
primært halm/flis, samt på en udnyttelse af sol- og vind
energi i et lokalt område i og omkring Jægerspris by. Her
til kommer en vurdering af mulighederne for energibesparen
de foranstaltninger. Desuden vil mulighederne for en udnyt
telse af digital kortlægning, ledningsregistrering, areal
data, registerdata mv. blive søgt inkorporeret i projektet.
Projektet vil muliggøre engagement fra lokale interesse
grupper .Projektet er ikke bindende for kommunen, dvs. at
der er ikke nogle forpligtelser til at realisere projektet.
Plan & Projekt vil fremkomme med et mødereferat samt en
revideret projektbeskrivelse. Dette materiale vil fore
lægges udvalget. Det skønnes ikke nødvendigt at firmaet
deltager i udvalgsmødet.
Indstilling: Miljøafdelingen kan anbefale at projektet
gennemføres som skitseret.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 69
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 733

Sagsid/lbnr. 510

HELÅRSBEBOELSE 1 SOMMERHUS

Fdm. init.

PH

Sagsfremstilling:
Byrådsmedlem Inga Nielsen har overfor forvaltningen fremsat
ønske om at følgende sag bliver genoptaget.
Ej eren af sommerhuset
matr. nr. 10 AM af Barakkerne
beliggende
ansøgte den 6.9.88 om helårsdispensation med begrundelse at
ansøgeren bl.a. driver havecenter på
jf. kopi
af tidligere sagsomslag. Teknisk udvalg meddeler afslag den
28.9.88. Den 13.10.88 indkommer brev fra ansøgere hvor de
stiller sig uforstående overfor afslaget og bl.a. angiver
at forretnigen kan betragtes som en dagligvarebutik.
Miljøafdelingen indstiller at afslag fastholdes da det ikke
er dagligvarebutik men et havecenter, der som sidevirksom
hed sælger dagligvarer i form af frugt og grønt. Den 26.10.
88 tiltræder teknisk udvalg indstillingen og oversender
sagen til miljøankenævnet. Den 27.01.89 modtages nævnets
afgørelse der stadfæster kommunens afslag.
Bilag: Kopi af gi. sagsomslag
Indstilling: Til drøftelse

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
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Side
29

Pkt.nr: 70
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 734

Sagsid/lbnr. 511

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS
Sagsfremstilling:
Anke til miljøankenævnet.
Den 2. januar 1990 er modtaget anke stilet til Miljøanke
nævnet. I anken påklages Teknisk udvalgs afgørelse af 2.
november 1989, der er et afslag på ansøgning af 8. septem
ber 1989 om tilladelse til at benytte sommerhuset
- matr. nr. 14 S af Dalby
til helårsbeboelse.
Afslaget er meddelt ansøgeren i skrivelse af 30.nov. 1989.
Anken er dateret 29. december 1989 og er indgået i forvalt
ningen den 2. januar 1990. Anken anses derfor at være ind
leveret rettidigt.
I anken anføres at

Begge ansøgere er tilmeldt folkeregistret i Jægerspris kom
mune .
Miljøafdelingens bemærkninger: Anken indholder ikke nye
argumenter i forhold til den oprindelige ansøgning.
Beboelsen er ulovlig.
Indstilling: Afslag fastholdes og ansøgeren tilskrives at
fast ophold i sommerhuset hele året er ulovligt og at fra
flytning skal ske senest 1. oktober 1990.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 71
Journalnr.

: 01.07.04

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 735

Sagsid/lbnr. 512

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE 1 SOMMERHUS
Sagsfremstilling:
I skrivelse af 16. januar 1990 fra Ejerbo/Kathe Jørgensen
anmodes om, at den tinglyste dispensation for helårsbeboel
se på livstid for ejeren af ejendommen
- matr. nr. 3 AL af Bakkegaarde
ikke slettes af tingbogen. Anmodningen skyldes, at ejeren
har fraflyttet sommerhuset og lejet hus i Jylland for en
periode af 5 år.

Af kvitteringspåtegning, dateret 9. februar 1990 og under
skrevet af borgmester og kommunaldirektør fremgår, at
Jægerspris byråd som påtaleberettiget myndighed kvitterer
deklaration lyst på nævnte ejendom til aflysning, idet på
gældende er fraflyttet sommerhuset til anden kommune.
Miljøafdelingens bemærkninger: Førstnævnte skrivelse har
ikke været kendt på tidspunktet for aflysningen. Fra lig
nende tilfælde kan oplyses, at det er normal praksis at
alle helårsdispensationer ophører ved fraflytning.
Indstilling: Ejerbo/Kathe Jørgensen meddeles, at helårsdis
pensation er slettet af tingbogen.
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
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Pkt.nr: 72
Journalnr.... : 01.06.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 736

Sagsid/lbnr. 513

Fdm. init.

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KORTLÆGN.OG LUFTFOTO

Sagsfremstilling:
Med baggrund i et møde mellem forvaltningen og firmaet Geoplan A/S den 9. februar 1990, er den 15. februar 1990 efter
aftale modtaget oplæg til assistance ved udarbejdelse af
en kortpolitisk handlingsplan samt et konkret tilbud på
luftfotografering i foråret 1990.
Miljøafdelingens bemærkninger:Det har ikke været muligt at
bearbejde det modtagne materiale til brug for udarbejdelse
af dagsordenpunkt. Sagen vil derfor blive forelagt udvalget
ved mødet.
Indstilling : Til drøftelse
Beslutning:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
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Pkt.nr: 73

Journalnr

07.00.00

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 737

Sagsid/Ibnr. 514

AFFALDSHÅNDTERING

Fdm. init

ft(

Sagsfremstilling:
Følgende materiale er modtaget:
1) Vejledning om udarbejdelse af affaldsregulativer
Adm. info fra KL, 9.nov.89
2) Gendan-nyt, nov.89
3) Gebyrfinansiering af kommunale affalds- og genanvendel
sesordninger
MST, nov.89
4) Vejledning om bortskaffelse af affald
MST, 19.dec.89
5) Bekendtgørelse om olie- og kemikalieaffald
MST, 15.dec.89
6) Praksis for tilskud til visse kommunale genanvendelses
ordninger
MST, 29.dec.89
7) Bekendtgørelse om anvendelse af slam, spildevand og kom
post mv til jordbrugsformål
MST, 26. okt.89
8) Lov om afgift af affald og råstoffer
19.dec.89
9) Kursus for personale på kommunale modtagepladser for
olie- og kemikalieaffald
Hillerød, 19.jan.90
Indstilling:Til orientering
Beslutning:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
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Tillægsdagsorden for møde i
Mandag, den 26, februar 1990, kl. 14.00 i udvalgsværelse II
M I L J Ø U D V A L G E T

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 74

til

74

incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 74 UFORSVARLIG HåNDTERING OG BORTSKAFF.AF KEMIKALAFF.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
260290

Side
2

Pkt.nr: 74
Journalnr.... : 09.03.01
Sagsbehandler :

B.lbnr. 803

Sagsid/lbnr. 567

Fdm. init.

UFORSVARLIG HåNDTERING OG BORTSKAFF.AF KEMIKALAFF.

m

Økonomi:
Sagsfremstilling ;
I det nedlagte Danform Teknik var varelager og maskineri
købt af to firmaer, der samtidig havde lovet at varetage
oprydning på ejendommen. Oprydning startede tirsdag
20.02.90 og sluttede torsdag 22.02.90.
Såvel kurante varer som kassable kemikalier blev kørt til
Silkeborg, hjemkommune for det firma, Kema/Juul A/S, der
havde købt varelageret, (kemikalier skulle herfra sendes
til regenerering eller destruktion på kommunekemi), mens
egentligt affald skulle køres til Maglehøjgård losseplads.
For at begrænse voluminet af gods til Silkeborg, foretog
firmaet i videst muligt omfang sammenhældning af produkter,
også varer fyldt på sprayflasker. Disse blev punkteret
udendørs over en tromle til opsamling, men trykket i
dåserne medførte spredning i luften af indholdsstofferne.
Dette fik beboere i Landerslev til at henvende sig til
formanden for miljøudvalget, der adviserede politiet og
selv tog derud på tilsyn. Kort efter kl. 19 udstedte
miljøudvalgsformanden og politiet i forening forbud mod
videre arbejde indtil den 22.02. kl. 10.00, hvor kommunens
miljøafdeling ville indfinde sig på stedet for nærmere
undersøgelse.
Miljøafdeling og udvalgsformand ankom kl. 9, og da var
arbejdet i fuld gang, og en affaldscontainer var kørt bort
i løbet af natten.
Efter en drøftelse af fremgangsmåden og gennemgang af
virksomheden godkendte miljøafdelingen færdiggørelsen af
arbejdet, dog med pointering af, at tømt emballage, der
ikke var tør, skulle behandles som kemikalieaffald.
Den container, der var fjernet tidlig morgen, var kørt til
pladsen hos vognmand Jens Hjorth, og der blev mundtligt
givet påbud om, at de skulle sorteres før aflevering på
lossepladsen. Torsdag aften stod der i alt alt 5 containere
med affald fra Danform Teknik hos vognmanden, som firmaet
havde sorteret. En indeholdt kemikalieaffald, mens de andre
skulle kunne afleveres på Maglehøjgård. Ved tilsyn blev der
dog i en container fundet ca 5 fyldte spraydåser.
Aflæsningen af de fire containere foregik under tilsyn af
Jægerspris og Skibby kommuner, samt pladsens driftsleder.
I samme container som aftenen før blev der fundet 10
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spraydåser og lidt frisørvarer.
Mandag 21.02. var der afleveret et læs på Maglehøjgård
Losseplads, iblandet tromler og dunke med sjatter,
dryppende spraydåser og nogle fyldte småemballager med
bl.a. hårbehandlingskemikalier. Denne deponering er siden
af amtet krævet fjernet i brev indgået i kommunen 26.02.
Status:
Af praktisk arbejde udestår fjernelse af det læs, der blev
deponeret onsdag på lossepladsen. Firmaet og vognmanden
har erklæret sig villige til at sørge herfor hurtigst
muligt.
Af øvrig opfølgen er der spørgsmålet om kommunen skal
foretage politianmeldelse mod firmaet Kema/Juul for
overtrædelse af kemikalieaffaldsbekendtgørelsen samt
mislighold af påbud i politirapporten.
Endvidere bør proceduren omkring garanti for/kontrol med at
der ikke afleveres uacceptabelt affald til Maglehøjgård
gennemdrøftes i rette forum (herunder vognmandens ansvar).
Miljøafdelingen indstiller,
- at udvalget tager stilling til, om materialet skal
bearbejdes og fremsendes til politiet med anmodning om
nærmere efterforskning med henblik på eventuel
tiltalerejsning mod firmaet Kema/Juul,
- at udvalget beslutter, om det vil bemyndige
udvalgsformand og miljøafdeling hertil,
- at udvalget drøfter opfølgen overfor vognmanden.
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