JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
28.01.91
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1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 28. januar 1991, kl. 14.00 i udvalgsværelse II
MB: IKKE KL. 13.00.
DELTAGERE:

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

* Vedr. Pkt. nr. 314. Ansøgeren indbudt til kl. 15.30.
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Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 305 til 328 incl.
Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra fredag.
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MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆNET.
KAPITEL 5-GODKENDELSE AF SKYDEBANE V.HOVNÆSBAKKEN.
FORTSAT BRUG AF LILLEVANGSBANEN.
PÅBUD OM OPRENSNING/LANDERSLEWEJ 66.
ADVOKATBISTAND, DANFORM.
VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING I LYNGERUP.
VANDFORSYNING OVER KOMMUNEGRÆNSE.
ARBEJDSMILJØSAG - RENSEANLÆG.
BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM.
HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.
FORVALTNINGSSTRUKTUR, TEKNISK FORVALTNING.
RÅSTOFINDVINDING
MULIG ETABLERING AF JORDRENSNINGANLÆG, GERLEV
AFFALDSPLANLÆGNING, STATUS.
INDSAMLING, PAPIR OG GLAS - STATISTIK 1990.
ARBEJDSTILSYNET - GRØNT AFFALD.
KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET
KYNDBY LOSSEPLADS - DSV, LOKALPLAN.
KYNDBY LOSSEPLADS -DSV
MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS
FREDERIKSVÆRKS UDTRÆDEN AF AFAV I/S.
ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE
ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.
EFTERRETNINGSSAGER.
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Pkt.nr: 305
Journalnr

09.02.11 B.lbnr. 2570

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1868

Fdm. init.

MILJØTILSYN MED SKYDETERRÆNET.

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forsvarets Bygningstjeneste har besvaret MU's henvendelse af
04.10.1990 vedr. fremtidigt grundlag for miljøtilsyn og vedr.
skydebanerne ved hhv. Hovnæsbakken og Lillevang. Brevet af
14.12.1990 vedlægges. De to skydebaner behandles i særskilte
punkter på dagsordenen.
Med hensyn til grundlaget for det generelle tilsyn foreslår
bygningstjenesten, at der holdes et nyt møde om dette emne.
Bygningstjenesten har tidligere fremsendt forslag til ny "aftale
for brug af skydeterrænet" (bilag til MU 24.09.1990 pkt. 219).
Miljøafdelingens bemærkninger:
Udgangspunktet for grundlaget bør tages i de miljømæssige
påvirkninger øvelsesaktiviteterne påfører omgivelserne. Desværre
er kendskabet hertil ringe udtrykt i præcise formuleringer, og
det er vanskeligt at opnå et sådant kendskab (f. eks. kan
spørgsmålet om forskel i støjpåvirkning fra en sprængning af en
0,5 og en 50 kgs TNT ikke angives, jf. bilag 2 i forsvarets
brev.)
Efter vor opfattelse vil afholdelse af et møde være en
konstruktiv måde at nå længere i udarbejdelsen af
tilsynsgrundlaget. Afdelingen vil forinden udarbejde konkrete
punkter, der skal inddrages i mødet.
Bilag; Brev af 14.12.1990 fra Forsvarets Bygningstjeneste,
bi
lag.
Indstilling:
- at udvalget beslutter, om det vil indbyde til møde.
- hvem der skal deltage.
BESLUTNING;

incl.
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Pkt.nr: 306

Journalnr.... : 09.02.11 B.lbnr. 2568
Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1866

Fdm. init.

Pff

KAPITEL 5-GODKENDELSE AF SKYDEBANE V.HOVNÆSBAKKEN.

Økonomi s
Sagsfremstilling:
Miljøudvalget godkendte 24.09.90 et udkast til kapitel-5
godkendelse af skydebanen til udtalelse hos Forsvarets
Bygningstjeneste. Herfra er der i brev af 14.12.1990 fremsendt
forslag til rettelser vedr. bl.a. skydetider, egenkontrol og
affaldsbehandling.
Disse ændringsforslag er indarbejdet i et nyt udkast (af
16.01.91) til godkendelse.
Bilag: Udkast af 16.01.91 til kap.5-godk.
Indstilling:
- at det nye udkast godkendes, hvorefter godkendelsen
kan offentliggøres.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 307
Journalnr....

: 09.02.li B.lbnr. 2569

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1867

Fdm. init.

FORTSAT BRUG AF LILLEVANGSBANEN.
Sagsfremstilling.
Miljøudvalget har i brev af 05.11.1990 anmodet Forsvarets
Bygningstjeneste om en angivelse af støjniveauet omkring
Lillevangsbanen (se MU 26.11.90 pkt 277). Udvalget har tidligere
(05.10.1990) anmodet om en bekræftelse af, at banen vil blive
taget ud af brug indenfor en overskuelig tid.
Bygningstjenesten har svaret i brev af 14.12.90 (vedlagt andet
punkt på dagsordenen). Støjberegningen for de nærmeste grunde
angiver 100 dB(A).
Kai Nexø, Stjernevang, har tidligere oplyst, at han har målt 93
- 97 dB(A) på de mest nærliggende grunde.
Bygningstjenesten angiver, at man allerede har søgt at dæmpe
støjen ved at indskrænke brugen af banen. Yderligere dæmpning på
15-18 dB(A) vil være mulig ved opførsel af en 4 m høj støjvold
ell. -skærm. Pga den påtænkte afvikling anbefaler
bygningstjenesten, at der ikke etableres afskærmning, men at der
i stedet etableres aftale om støjforholdet i
etableringsperioden.
Indstilling:
- at udvalget tilkendegiver, at det finder, at der nu
er så sikre indicier for, at støjgenerne omkring banen
i så væsentlig grad overstiger de vejledende grænse
værdier, at udvalget finder fortsat varig brug af banen
for uacceptabel,
- dog anser udvalget det for rimeligt, at banen kan
bruges med visse begrænsninger indtil Hovnæsbanen er
klar.
Udvalget er interesseret i at fastlægge nærmere vilkår
for overgangsperioden i samarbejde med forsvaret.
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Pkt.nr:

Journalnr....

308

: 09.08 B.lbnr. 2542

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 1839

Fdm. init.

ty

PÅBUD OM OPRENSNING/LANDERSLEWEJ 66.

Sagsfremstilling:
På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere et forslag til nyt
påbud om oprensning på ejendommen Landerslevvej 66. Påbudet vil
blive baseret på rapporten fra Hedeselskabet.
Indstilling: Til drøftelse.
BESLUTNING:
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Pkt.nr:

Journalnr....

309

: 09.08 B.lbnr. 2541

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 1836

Fdm. init.

ADVOKATBISTAND, DANFORM.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har aftalt møde med advokat Marian Norrbom torsdag
den 24. januar 1991. På mødet vil udvalgsformand og forvaltning
redegøre for sagen og indlede drøftelser med advokaten om
kommunens handlemuligheder. På udvalgsmødet den 28. januar 1991
vil blive redegjort for sagens status.
Indstilling: Til drøftelse.
BESLUTNING:

JÆGERSPPIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
28.01.91

Side
8

Pkt.nr: 310
Journalnr....

: 14.17 B.lbnr. 2543

Sagsbehandler : EJ

Sagsid/lbnr. 1840

Fdm. init.

P tf

VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING I LYNGERUP.

økonomi:
Sagsfremstilling: Forvaltningen har den 3. januar 1991 modtaget
en skrivelse fra beboerne i Lyngerup.
I skrivelsen,
at branden på
kommunen ikke
vandtilførsel

der er underskrevet af en række beboere, anføres,
Mejerigården får beboerne til at konstatere, at
lever op til sit ansvar mht forsvarlig
til Lyngerup.

Man forlanger, at kommunen omgående tager skridt til en ændring
af de bestående forhold og man udbeder sig information om,hvad
kommunen har tænkt sig at gøre. For øvrige oplysninger i
skrivelsen henvises til vedlagte kopi.
Miljøafdelingens bemærkninger; Der er udarbejdet vedlagte
redegørelse for kommunens muligheder for en forbedret
vandforsyning til Lyngerup i tilfælde af brand.
Bilag: Brev fra beboere i Lyngerup.
Redegørelse for vandforsyning til brandslukning i
Lyngerup.
Indstilling: Sagen henhører f. s. v. angår de generelle aspekter
under beredskabskommisionen. For at fremme sagen indstilles det
imidlertid, at miljøudvalget inden fremsendelse tager stilling
til løsningsforslag vedr. Lyngerup. Det indstilles, at
miljøudvalget beslutter at anbefale ringforbindelse imellem
Gerlev og Lyngerup til udførelse i 1992, og at anbefale tiltag,
som sikrer muligheden for at benytte markboringer ved
brandslukning i Lyngerup indtil ringforbindelsen er etableret.

BESLUTNING:
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Pkt.nr: 311
Journalnr.... ; 13.02 B.lbnr. 2545
Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1842

Fdm. init.

VANDFORSYNING OVER KOMMUNEGRÆNSE.

Sagsfremstilling: Skibby kommune har ved telefonisk henvendelse
den 11. januar forespurgt, hvordan Jægerspris kommune stiller
sig til eventuel vandforsyning af 2 ejendomme på Venslevleddet i
Jægerspris kommune med vand fra Venslev vandværk i Skibby
kommune. Ejerne af de pågældende ejendomme kan opnå væsentlige
besparelser ved denne løsning.
Håndtering af spørgsmål om "passageafgift" er nok det eneste
reelle problem, som kan opstå, hvis fremgangsmåden ikke er
formelt godkendt og indarbejdet i vandforsyningsplan.
Det kan nævnes, at Jægerspris kommunes vandforsyning fra Dalby
vandværk i længere tid har forsynet enkelte ejendomme i Skibby
kommune.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at den nævnte praksis
godkendes som princip, og at det ved udarbejdelse af
vandforsyningsplan aftales med Skibby kommune, hvilke områder
der mest hensigtsmæssigt kan vandforsynes over kommunegrænsen.

BESLUTNING:
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Pkt.nr: 312
Journalnr.... : 81.11 B.lbnr. 2544
Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1841
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ARBEJDSMILJØSAG - RENSEANLÆG.

• /y

Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet har ved tilsynsrapport af 29.
november 1990, med hjemmel i lov om arbejdsmiljø, påbudt
Jægerspris kommune systematisk at vurdere behovet for
hjælpeværktøjer til aflastning af personlig fysisk indsats
(tunge løft).
Efter vurderingen påbydes kommunen at udarbejde plan for
praktisk afhjælpning af belastede arbejdssteder.
De arbejdsprocesser, som har været den direkte årsag til
arbejdstilsynets påbud, er tunge løft i forbindelse med
vedligeholdelse af pumpestationer.
En systematisk gennemgang er foretaget af driftsleder Freddy
Blokker og sikkerhedsrepræsentant Ralf Svendsen. Resultatet af
vurderingen er, at der er behov for løftegrej ved mindst 14
pumpestationer. Problemerne kan løses ved indkøb af eltalje samt
enten:
a) Udførelse af stativer ved pumpestationer,
eller
b) Montering af kran på servicevogn.
Indhentede tilbud viser, at løsning a medfører udgift på ca. kr.
90.000. Løsning b koster ca. kr. 45.000, men forudsætter, at
servicevogn udskiftes tidligere end planlagt, og medfører derfor
et samlet et investeringsbehov på kr. 134.000. Der er ikke på
anlægsbudget afsat midler til formålet.
Indstilling: Da arbejdsprocesserne skal sikres, indstilles det,
at udgifterne henføres til post i investeringsoversigt benævnt
0.52 Kloak Syd. På denne konto er afsat 2 miil. kr. til
færdiggørelse af projektet, og de aktuelle pumpestationer er
knyttet til Kloak Syd. Da løsning med kran monteret på
servicevogn må vurderes at være mest hensigtsmæssig både i
arbejdsmæssig og økonomisk (og æstetisk) henseende, anbefales
denne løsning, og det indstilles, at sagen oversendes til
teknisk udvalg med henblik på godkendelse af anlægsud-giften.
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Pkt.nr: 313
Journalnr....

: 09.00 B.lbnr. 2546

Sagsbehandler : CGP

Sagsid/lbnr. 1843
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BORTSKAFFELSE AF SPILDEVANDSSLAM.

Sagsfremstilling: Når AFAV pr. 1. april 1991 ophører med at
modtage spildevandsslam, skal alternativ bortskaffelsesmetode
være tilvejebragt. Sagen er tidligere behandlet i MU den
29.10.90, hvor det besluttedes at tage kontakt til Det Danske
Hedeselskab med henblik på etablering af løsning ved udbringning
af slam på landbrugsjord.
Der foreligger nu kontrakt tiltrådt af Hedeselskabet, hvorefter
selskabet aftager slammet og udbringer dette til aftagerne. Der
er aftalt en pris på 134.00 pr. tons.
Løsningen forudsætter, at kommunen etablerer slamdepot. Det er
ikke muligt at etablere dette inden 1. april, hvorfor kontrakten
med Hedeselskabet indeholder aftale om, at selskabet etablerer
midlertidige markdepoter hos slutbruger i perioden fra 1/4 til
1/9 1991. Spørgsmålet om placeringen af det egentlige depot må
imidlertid afklares.
Placering på areal syd for Tørslev renseanlæg vil være
hensigtsmæssig, idet der dog er begrænset afstand til beboelse
(ca. 300 m ) , når Esrogårdområdet er fuldt udbygget. Det må
imidlertid vurders, at denne placering kan benyttes uden større
lugtgener i depotets afskrivningsperiode ( 5 å r ) , da området
næppe udbygges fuldt ud indenfor denne tidsramme.
Det kunne overvejes, om Maglehøjgård losseplads ville være en
god placering for slamdepot. Et depot her kunne også etableres
til behandling af slam fra septictanke, når tømningsordning
etableres i løbet af nogle år.
En forespørgsel til Skibby kommunes Tekniske forvaltning om
denne mulighed blev positivt modtaget.
Indstilling: Det indstilles, at kontrakten med Hedeselskabet
indgåes, og at spørgsmålet om placering af depot drøftes.
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Pkt.nr: 314
Journalnr.... : 01.07.04 B.lbnr. 1894
Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 1682
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HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Økonomi:
Sagsfremstillingi
Den 15. januar 1991 er modtaget ansøgning om at bebo
som-merhuset
, Kulhuse
-matr.nr. 2 EO, Bakkegårde
hele aret.

JÆGERSPPIS KOMMUNE
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På denne baggrund ansøger familien om en dispensation til
at bebo sommerhuset på
hele året. Alternativt
ansøges om en midlertidig dispensation på 5 år motiveret
med, at sønnen efter denne periode er voksen.
Man oplyser, at man har søgt om dispensation før, men aldrig
fået svar.
Vedlagt ansøgningen er fremsendt en lægeerklæring fra Jæ
gerspris lægecenter, ■
. Lægeerklæringen er ved
lagt som bilag.
Endvidere er som bilag vedlagt en opsigelse fra ansøgerens
arbejdsgiver.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det er miljøafdelingens vurdering, at ansøgningen opfylder
kravet formuleret som "alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en
rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset."
Huset vurderes som egnet til helårsbeboelse.
Ansøgeren har bedt om at få forelægge sin sag for udvalget.
Ansøgeren er indkaldt til kl. 15.30.
Bilag: Ansøgning af 15. januar 1991.
Lægeerklæring af 14. januar 1991.
Opsigelse af 29. oktober 1990.
Indstilling:
Dispensation meddeles som personlig tilladelse på livstid efter
sommerhuslovens §7 a,stk. 2.
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Pkt.nr: 315
Journalnr.... : 00.15.01A21 B.lbnr. 2540
Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 1835

Fdm. init.

FORVALTNINGSSTRUKTUR, TEKNISK FORVALTNING.

økonomi:
Sagsfremstilling;
I anledning af at JMJ fratræder sin stilling pr. 31. marts 1991, har
kommuneingeniøren udarbejdet et forslag til ændret struktur i teknisk
forvaltning.
Kommuneingeniør og souschef har diskuteret forslaget og der er enighed
om, at dette forslag skal være udgangspunktet for de kommende
drøftelser, der skal føres i teknisk forvaltning.
Forslaget er baseret på en kombination af eksisterende udvalgsstruktur
og de ansattes arbejdsområder i relation til disse udvalg.
Forslaget medfører, at
- CP overtager JMJ's arbejdsopgaver og at disse kombineres
med CP's nuværende anlægs- og driftsopgaver således, at CP
hovedsagelig kommer til at arbejde indenfor teknisk udvalgs
område.
- en ny medarbejder tildeles opgaver under såvel teknisk ud
valg som miljøudvalg under iagttagelse af størst mulige
fleksibilitet, afhængig af det konkrete behov.
- MJ tildeles en mere selvstændig rolle i relation til Mate
rielgårdens mandskab og opgaver.
- EJ tildeles flere opgaver på miljøområdet.
Samtidig indholder forslaget en nyskabelse i form af projektgrupper i
forvaltningsstrukturens grænseflader. Formålet hermed er dels at
stimulere til øget samarbejde på tværs i forvaltningen, dels at sikre
en korrekt sagsbehandling i tilfælde af opgaver af såvel teknisk som
miljømæssig karakter.
Forvaltningen lægger vægt på at fremstå som én forvaltning der
servicerer det politiske niveau uanset antal udvalg.
Ved de kommende drøftelser i forvaltningen skal de konkrete opgaver
fordeles på de forskellige personer/afdelinger med henblik på
udarbejdelse af en organisationsplan som kan indgå i Rådhusets totale
organisationsplan, når denne måtte foreligge.
Endvidere skal drøftes hvilken profil en ny medarbejder bør
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have, samt hvordan forvaltningen bedst kan løse det akutte behov for
sekretærbistand.
Bilag: Forslag til forvaltningsstruktur.
Indstilling: Til orientering. Evt. kommentarer fra Teknisk
udvalg/Miljøudvalg modtages gerne.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 316

Journalnr

01.09 B.lbnr. 2566

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr. 1865

Fdxn. init.

pH'

RÅSTOFINDVINDING

Sagsfremstilling;
I skrivelse modtaget den 21. november 1990, anmoder Frederiksborg Amt
om en udtalelse i anledning af en ansøgning om indvinding og
behandling af råstoffer på ejendommen matr.nr. 5 a, Landerslev by,
Gerlev, Jægerspris kommune. Ansøgning af 8. november 1990 fra
Højagergårds grusgrav v/
,
, 4050 Skibby, er
vedlagt i kopi. Ejendommen ejes af
, Hvidhøjgård,
Indvindingsområdet er en fortsættelse af Højagergårds grusgrav. Der
ansøges om at indvinde grus,sten og sand, ca. 15-20.000 m3 pr. år med
virkning fra den 1. juli 1991. Der er i ansøgningen ikke angivet dato
for afslutning og efterbehandling. Der er planlagt en gravedybde på
ca. 12 m. Ifølge ansøgningen er grundvandet beliggende i ca. 15 m fra
jordoverfladen. Som efterbehandling af arealerne foreslås
tilplantning. Der skal ikke foretages nogen sortering eller mekanisk
behandling på ejendommen. Dette vil finde sted på naboejendommen vha
eksisterende faciliteter.
I ansøgningen anføres, at der ikke vil være støjgener og at der er
1000 m til nærmeste nabo. Olieskift vil ske på Maglehøjgård og olie
vil fyldes på tromler som afhentes af oliefirma.
Tilkørselsvej er den samme som for Højagergårds grusgrav.
M iljøafde lingens bemærkn inger;
Indvindingen og behandlingen i Højagergårds grusgrav har ikke givet
anledning til klager. Her har amtet givet tilladelse til fortsat
indvinding indtil den 1. april 1995. I vilkårene er bl.a. anført, at
grustransport fra graven kan give nabogener. Hvis sådanne konstateres
kan placering af adgangsvejen tages op til senere vurdering, med
henblik på en forlægning af adgangsvejen.
Amtet vil formentlig kræve, at arealet efterbehandles til
land-brugsmæssig drift. Det for Jægerspris kommune mest væsentlige i
denne sag er hensynet til den kommende boring som erstatning for
boringer ved Femhøj vandværk, der ikke længere kan benyttes. På sigt
kan det være nødvendigt at flytte hele Femhøj vandværks nuværende
kildeplads til området hvor den nye boring placeres. I analogi med et
evt.jordrenseanlæg i det pågældende område, må amtet anmodes om at
være opmærksom på, at ansøgningen om råstofindvinding ses i sammenhæng
med den af kommunen indsendt ansøgning om tilladelse til at etablere
en indvindingsboring sydøst for Femhøj vandværk på matr. nr. 5 a,
Landerslev, tilhørende
,
, Jægerspris,
dvs. på samme ejedom som den pågældende ansøgning om råstofindvinding
vedrører.
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Indstilling:
Sagen fremsendes til amtet med bemærkning om, at Jægerspris kommune af
hensyn til kommunens vandindvindingsinteresser i området, ikke på
nuværende grundlag kan anbefale ansøgningen om råstofindvinding.
Vedlagt skrivelsen til amtet fremsendes det af Kemp & Lauritzen A/S
udarbejdede kort, der angiver begrænsningerne i mulighederne for at
finde godt drikkevand. Amtet anmodes om at koordinere sagsbehandlingen
om råstofindvinding med kommunens ansøgning om tilladelse til at
etablere indvindingsboring i henh. til fremsendt ansøgning samt at
vurdere sagen set udfra en situation, hvor det bliver nødvendigt at
flytte hele Femhøj vandværks kildeplads til det pågældende område.
BESLUTNING:
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MULIG ETABLERING AF JORDRENSNINGANLÆG, GERLEV

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Frederiksborg Amt er den 17. januar 1991 modtaget brev vedr.
etablering af jordrenseanlæg på ejendommen matr.nr. 3 a,
Lyngerup by, Gerlev. Brevet er en kopi af brev stilet til
Miljøteknisk Institut.
Amtet bekræfter modtagelsen af ansøgning fremsendt via komunen
og meddeler, at ansøgningen kræver tilladelse i henhold til byog landzoneloven, lov om offentlige veje, miljøbeskyttelsesloven
og landbrugsloven.
Tilladelse efter
-landbrugsloven meddeles af Jordbrugskommissionen for Fre
deriksborg Amt.
-lov om offenlige veje meddeles af Vejdirektoratet efter
indstilling fra Amtsrådet.
-by- og landzoneloven samt godkendelse efter miljøbeskyt
telsesloven meddeles af Frederiksborg amtsråd.
Ansøgningen forventes forelagt Frederiksborg Amts udvalg for
teknik og miljø til afgørelse efter by- og landzoneloven samt
lov om offentlige veje på møde den 5. februar 1991.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Frederiksborg Amt, har den 15. januar 1991
henvendt sig telefonisk til forvaltningen. Den 17. januar fik
en redegørelse for sagen sådan som den fremgår af
dagsordenpunkt 249 fra Miljøudvalgets dagsorden den 29. oktober
og 5. november 1990.
udtrykte forundring over, at
kommunen ikke har benyttet lejligheden at fremkommme med
bemærkninger set i relation til de miljømæssige aspekter
samtidig med sagens fremsendelse.
fik at vide, at byrådet ikke har underkastet sagen
en miljømæssig vurdering og at byrådet forventer, at amtet i
påkommende tilfælde og såfremt zonetilladelse i øvrigt kan
meddeles, vil vende tilbage til sagen specielt om dette
spørgsmål.
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AFFALDSPLANLÆGNING, STATUS.

Sagsfremstilling;
Forvaltningen har telefonisk overfor Carl Bro A/S udtrykt
utilfredshed over, at det lovede materiale ikke er modtaget som
aftalt. Aftalen er nu, at oplægget til affaldsplan modtages i
uge 5. Herefter vil forvaltningen studere materialet og afholde
de nødvendige møder med Carl Bro A/S. Affaldsplanen vil herefter
blive præsenteret for udvalget den 25. februar 1991, evt. med
deltagelse fra Carl Bro A/S. Endelig godkendelse i udvalget
forventes at kunne ske på mødet den 25.
og i byrådet den
19. .
1991.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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INDSAMLING, PAPIR OG GLAS - STATISTIK 1990.

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Fra Miljøstyrelsen er den 15. januar 1991 modtaget brev vedr.
den kommunale indsamling af papir og glas fra private husstande.
Kommunen anmodes om at indsende oplysninger om indsamlede
mængder papir og glas fra private husstande for kalenderåret
1990 senest den 28. februar 1991. Kommunen er pålagt at indsende
disse oplysninger i 3 år fra ordningens iværksættelse.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Udvalget er tidligere præsenteret for statistik vedr. ordningens
effektivitet. Denne statistik er nu ajourført med de sidste data
for 1990.
Indstilling: Til efterretning
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ARBEJDSTILSYNET - GRØNT AFFALD.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Arbejdstilsynet er den 7. januar 1991 modtaget skrivelse
vedr. afhentning af grønt affald. Af skrivelsen fremgår, at
Rigshospitalets arbejdsmedicinske klinik i nov. 1990 på
foranledning af Arbejdstilsynet har foretaget undersøgelse af
renovationsarbejdere beskæftiget med afhentning af grønt affald.
Flere af renovationsarbejderne havde sygdomssymptomer,
angiveligt stammende fra denne affaldstype.
Af skrivelsen fremgår, at Arbejdstilsynet derfor har skrevet en
vejledning til vognmændene i AFAV-området, med bl.a. vejledning
om evt. hyppigere tømningsfrekvens. Da det er kommunerne der
planlægger renovationsafhentningen finder Arbejdstilsynet det
formålstjenligt, at kommunen deltager i samarbejdet om løsningen
af problemet.
Miljøafdelingen har i anledning af denne skrivelse rettet
henvendelse til Arbejdstilsynet og anmodet om en kopi af den
nævnte vejledning. Denne blev modtaget den 17. januar 1991.
Vejledning er af Arbejdstilsynet sendt til
og
Af vejledningen fremgår, at eksponering kan forekomme ved
afhentning, omhældning og komprimering af affaldet. I denne
anledning skal træffes foranstaltninger der beskytter de
ansatte.
Dette kan gøres ved hyppigere tømningsfrekvens eller anden
metode til aftømning, f.eks. ved aftømningsåbning over
hovedhøjde. Personlige værnemidler er kun at betragte som
midlertidig foranstaltning. I vognene skal være håndsæbe og en
vandbeholder på mindst 25 1.
Miljøafdelingens bemærkninger;
søn
, der kører i Kulhusområdet (sække)
har ikke været til undersøgelse. Han har nogle symptomer, men
mener selv, at disse stammer fra natrenovationen. G. Henriksen
har lovet at skaffe vandbeholder og sæbe.
og hans
folk har ikke været til undersøgelse og er heller ikke spurgt.
En af hans 2 medarbejdere er pt til undersøgelse i
Frederikssund, efter oplysninger formentlig af andre årsager,
har skaffet vandbeholder og sæbe.
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Arbejdstilsynet,
, oplyser den 21. januar 1991, at
Rigshospitalet har fået oplyst navne på samtlige vognmænd i
AFAV-området. 27 blev indkaldt til undersøgelse, 20 mødte frem
og 9 havde symptomer. Et udvalg under Arbejdsdirektoratet
arbejder nu med problematikken. Arbejdsmiljøinstituttet har lånt
6 containere af AFAV og indsamler nu grønt affald til
undersøgelse. Resultatet af undersøgelserne kan få betydning for
implementeringen af det grønne system i AFAV-kommunerne og for
Jægerspris kommune, der allerede har systemet i tilnærmelsesvis
fuld skala.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Som et svar på kommunens brev af 4. september 1990 til
Frederiksborg Amt, er den 14. december 1990 modtaget et brev
vedr. behovet for lossepladskapacitet i Frederiksborg Amt.
Af brevet fremgår, at det gældende regionplantillæg for
lokalisering af lossepladser i hovedstadsregionen (1988)
konkluderer, at den eksisterende lossepladskapacitet langt fra
er tilstrækkelig for at dække deponeringsbehovet i planperioden
(1988-1997) .
Kapacitet i 1988:
530.000 m3
Behov, 1988-1997: 1.140.000 m3
Kyndby losseplads indgår i regionplantillægget med 400.000 m3
med anbefaling til umiddelbar realisering.
De sidste års adfærdsregulerende tiltag på affaldsområdet har
specielt i 1990 medført en hvis forskydning i det hidtil kendte
mønster for bortskaffelse af affald.
Det forventes ikke at ændringerne på kort sigt vil betyde at
deponeringsbehovet ændres radikalt. På lang sigt er evt.
konsekvenser uklare.
Der er planlagt gennemført en affaldskortlægning i løbet af
foråret 1991. Denne kortlægning skal danne grundlag for det
videre arbejde frem mod regionplan 1993 omkring behov for og
lokalisering af lossepladser.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Af skrivelsen fra amtet fremgår, at udvidelsen af Skibstrup
losseplads i regionplantillægget er betinget af, at
miljøtekniske undersøgelser bekræfter, at lokaliteten kan
opfylde de fastsatte krav til beskyttelse af grundvand og
recipient.
Indstilling:
Amtet anmodes om at
- fremsende de krav der er fastsat til beskyttelse af
grundvand og recipient i forbindelse med den planlagte
udvidelse af Skibstrup losseplads
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- fremkomme med en udtalelse vedrørende konsekvenserne i
tilfælde af, at de miljøtekniske undersøgelser ved den
planlagte losseplads ved Kyndby viser, at lokaliteten
ikke kan opfylde krav til beskyttelse af grundvand og
recipient
- fremkomme med en udtalelse vedrørende konsekvenserne i
i tilfælde af, at affaldskortlægningen i hovedstadsre
gionen, med start i foråret 1991, viser at behovet for
deponeringskapacitet er markant ændret i forhold til
nuværende behov.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
28.01.91

Side
26

Pkt.nr: 322
Journalnr.--

: 01.02.05 B.lbnr. 2547

Sagsbehandler : HE

Sagsid/lbnr.

1845

Fdm. init.

P

KYNDBY LOSSEPLADS - DSV, LOKALPLAN.

økonomi:
Sagsfremstilling i
Som det vil være udvalget bekendt, indbragte arkitekt Andreas
Blinkenberg på vegne af A/S Kyndby losseplads byrådets afgørelse
af 18.september 1990 om ikke pt at fremme et forslag til
lokalplan for Planstyrelsen.
Herfra fremsendes nu afgørelsen af 21. januar 1991, hvori man
tilkendegiver, at Planstyrelsen har givet klageren medhold i, at
byrådet er forpligtiget til at fremme sagen.
I grundlaget for afgørelsen nævnes bl.a. at kommunens forpligti
gelse til at fremme tilvejebringelsen af en lokalplan for de
omhandlede ejendomme ikke indebærer, at kommunen også er
forpligtiget til at vedtage et forslag med det af ejeren ønskede
indhold. Kommunen vil således have mulighed for at udlægge
ejendommene til offentlige formål.
Planstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed, men kan inden 6 måneder regnet fra
afgørelsesdato indbringes for domstolene.
Sagen forelægges i øvrigt Teknisk udvalg.
Indstilling; Til drøftelse.
BESLUTNING:
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KYNDBY LOSSEPLADS -DSV

Økonomi:
Sagsfremst illing.
Den 18. december 1990 er modtaget brev fra DSV. Af brevet brevet
fremgår, at DSV har forstået, at kommunen, inden
lokalplanforslaget udsendes til høring, ønsker at gennemføre
supplerende hydrogeologiske undersøgelser på arealet.
Man udtrykker interesse for at følge undersøgelserne, der har
betydning for D S V 7s planer for området, og man foreslår nedsat
en følgegruppe med deltagelse af kommune, kommunens konsulent og
DSV's konsulent. Gruppens opgave skal være at fortløbende
diskutere undersøgelsernes omfang, udførelsen heraf samt
delkonklusioner og endelige konklusioner/vurderinger.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Miljøafdelingen finder ikke at det er nødvendigt at nedsætte en
følgegruppe der fortløbende skal følge sagen. Derimod kan det
anbefales at afholde et møde med DSV hvor status og program for
undersøgelser præsenteres. På mødet bør også Planstyrelsens
afgørelse over lokalplansagen diskuteres.
Indstilling:
DSV indkaldes til et møde.
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MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS

Økonomi i
Sagsfremstilling;
Fra Skibby kommune er den 27. december 1990 modtaget brev fra
borgmester/kommunaldirektør. Man takker for brevet af 19.
december 1990 fra Jægerspris kommune vedr. Maglehøjgård
losseplads og skriver, at man har sendt brevet videre til
lossepladsudvalget med henblik på besvarelse.
Fra Skibby kommune er den 8. januar 1991 modtaget skrivelse
vedr. driften af Maglehøjgård losseplads.
Brevet er en besvarelse af Jægerspris byråds brev af 19.
december 1990, i hvilket byrådet har udtrykt forundring over
indholdet i Skibby kommunes brev af 3. oktober 1990 til Told- og
Skatteregion Helsingør.
Samtidig berøres forholdende omkring akselvægt og lukning af
lossepladsen.
Skibby kommune foreslår, at der afholdes et møde i lossepladsud
valget torsdag den 31. januar 1991, kl. 15.00 på Skibby rådhus.
Forslag til dagsorden fremgår af brevet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Mødetidspunktet for lossepladsudvalget er accepteret af
udvalgsformanden og dette er meddelt Skibby kommune. Evt.
forslag til dagsordenpunkter meddeles Skibby kommune efter
udvalgsmødet og medtages som tillægsdagsorden. Miljøafdelingen
har overfor Skibby kommune fremsat forslag om, at også økonomien
drøftes under pkt. 6, Kyndby losseplads.
Endvidere bør et indkøb af en flishugger diskuteres. Jægerspris
kommune har i sin tid betalt denne, efter oplysninger kr.
60.000. Maskinen har siden været anvendt på lossepladsen på nær
ca. 14 dage pr. år, hvor den har været udlånt til Jægerspris.
Indstilling: Til orientering. Evt. forslag til dagsorden
meddeles Skibby kommune.
BESLUTNING:
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FREDERIKSVÆRKS UDTRÆDEN AF AFAV I/S.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Fra AFAV I/S er den 14. januar 1991 modtaget et af AFAV's
administration udarbejdet notat vedr. Frederiksværk kommunes
udtræden af AFAV I/S. Notatet indholder en besvarelse af de
spørgsmål som nogle kommuner har stillet. AFAV's skrivelse er
stilet til økonomiudvalget.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Indholdet i notatet giver anledning til at revurdere byrådets
beslutning om at godkende Frederiksværks udtræden. Situationen
minder en del om Bramsnæs kommunes udtræden af Maglehøjgård
losseplads. Dir.
er den 21. januar 1991 orienteret
om dette. Miljøafdelingen foreslog
at tage
initiativ til at den nye situation bliver drøftet i såvel
bestyrelse som i chefgruppe. I analogi med Bramsnæs udtræden kan
en løsning være, at indføre en genforhandlingsklausul i
udtrædelsesvilkårene for Frederiksværk.
Indstilling:
AFAV I/S udbedes om en redegørelse for i hvilket omfang og på
hvilken måde det nye notat ændrer på de vilkår udfra hvilke
Jægerspris byråd har godkendt Frederiksværk kommunes udtræden.
AFAV I/S anmodes specielt om at vurdere de økonomiske
konsekvenser af en fremtidig overvågning og kontrol af
depot/losseplads på AFAV's areal incl. økonomiske konsekvenser
pga eventuelle krav fra myndighedernes side.
AFAV I/S gøres opmærksom på, at Jægerspris byråd har truffet sin
beslutning i tillid til, at sagen var tilstrækkeligt belyst på
beslutningstidspunktet og at byrådet vil forbeholde sig retten
til at revidere sit syn på sagen i lyset af de i notatet angivne
omstændigheder.
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ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Plan & Projekt er den 17. januar 1991 modtaget 18 eks. af
rapporten om energiprojektet med tilhørende bilagsmateriale.
Rapporterne er udleveret til byrådsmedlemmerne til brug for
temadagen den 13. februar 1991. Opmærksomhed skal specielt
rettes mod rapportens sidste afsnit vedr. organisation og
realisering, idet der her er op- stillet en tidsplan samt de
punkter byrådet skal tage stilling til. Oplæg til temadagens
indhold og afvikling vil senere blive fremsendt.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Udvalget bør tage stilling til en offentliggørelse af energipro
jektet. Indtil videre er projektet afviklet "bag lukkede døre".
Det er miljøafdelingens opfattelse, at alle projektets parter,
Energistyrelsen, Plan & Projekt A/S, Løgstør Rørentreprise A/S,
Nordfab Weiss A/S, forvaltning, borgere og politikere i
Jægerspris kommune, har en interesse i at projektet nu bliver
omtalt i lokalblade og fagpresse. Den konkrete fremgangsmåde må
afhænge af byrådets holdning, men under alle omstændigheder
anbefales en offentliggørelse.
Indstilling:
Rapporten drøftes på mødet og evt. spørgsmål fra udvalget
afklares med Plan & Projekt forud for temadagen. Udvalget bør
tage stilling til offenliggørelse af projektet. Udvalgets
kommentarer fr-----1
— -— j J— J--'1 1------------ *—
temadagen.
BESLUTNING:
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ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.

Økonomi:
Sagsfremstilling i
Som et led i energiprojektet skal den energimæssige stand af
bygningerne i Jægerspris kommune vurderes. Plan & Projekt har i
denne anledning udvalgt 5 huse som man gerne vil besøge.
Endvidere er efter aftale med forvaltningen fremsendt et forslag
til brev til de 5 ejere. Da denne del af projektet haster er
brevet udsendt til de 5 ejere og Plan & Projekt vil besøge de
pågældende i uge 4.
Indstilling: Til orientering
BESLUTNING:
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EFTERRETNINGSSAGER.

Sagsfremstilling:
1. AFAV-takster pr. 1/1-91.
2. Ref. fra best.møde i AFAV den 21/12-90.
3. Ref. fra teknikermøde i AFAV den 3/1-91.
4. Dagsorden for best.møde i AFAV den 25/1-91.
Indstilling: Til efterretning
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