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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 372
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Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.
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DAGSORDEN FOR MØDETi
Pkt.nr. 372 KLAGE VEDR. PLACERING AF SLAMDEPOT.
Pkt.nr. 373 RECIPIENTKVALITETSPLAN - KONTROLLEN MED ENKELTUDL.
Pkt.n r . 374 KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG OG VANDAFLEDNINGSBIDRAG.
Pkt.nr. 375 KOMMUNENS ANKE VEDR. AFGØRELSE OM VANDFORSYNINGSPL
Pkt.nr. 376 STATUS VEDR. ANLÆGSOPGAVER.
Pkt.nr. 377 STATUS VEDRØRENDE SPILDEVANDSPLAN.
Pkt.nr. 378 TIDSPUNKT FOR OPHØR MED BRUG AF LILLEVANGSBANEN.
Pkt.nr. 379 OPRENSNING PÅ DEN TIDL. DANFORM-GRUND, LANDERSLEW
Pkt.nr. 380 MULIGHED FOR ERSTATN.SAG PGA FORURENING FEMH.VANDV
Pkt.nr. 381 EFTERKOMMELSE AF PÅBUD OM UDBEDRINGER, HOVEDG. 52
Pkt.nr. 382 DISPENSATION VEDR. OLIEAFFALD PÅ KYNDBYVÆRKET.
Pkt.nr. 383 OPRENSNING AF RØRLAGT VANDLØB I DALBY HUSE.
Pkt.nr. 384 TILSKUD TIL ØRREDUDSÆTNING.
Pkt.nr. 385 MILJØTILSYN SIDEN 20.03.91.
Pkt.nr. 386 BUDGET 1992.
Pkt.nr. 387 AFFALDSPLAN.
Pkt.nr. 388 FREDERIKSVÆRKS KOMMUNES EVT. UDTRÆDEN AF AFAV.
Pkt.nr. 389 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
Pkt.nr. 390 KYNDBY LOSSEPLADS - UNDERSØGELSER, STATUS.
Pkt.nr. 391 MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.
Pkt.n r . 392 KORTPOLITIK.
Pkt.nr. 393 SAMARB. PROJEKT, SKOLE, TEKNIK, MILJØ, LOKALSAM.
Pkt.nr. 394 ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.
Pkt.nr. 395 TILBAGEBETALING, NATRENOVATION.
Pkt.nr. 396 FRITAGELSE FRA GRØN AFFALDSBEHOLDER.
Pkt.nr. 397 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.
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Pkt.nr: 372
Journalnr.... : 09.OOP
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2941
Sagsid/lbnr. 2148

Fdm. init.

KLAGE VEDR. PLACERING AF SLAMDEPOT

Økonomi:
Sagsfremstilling: Ved indgående skrivelse af 16.04.91
påpeger grudejerforeningen Gerlev Strandpark, at man finder
placering af depot for spildevandsslam i tilknytning til
Tørslev renseanlæg er uhensigtsmæssig.
Denne opfattelse er begrundet ved de gener man mener vil
opstå primært som fælge af håndtering og transport af slam.
Man kan derimod anbefale placering af depotet ved Maglehøj
losseplads.
Der klages tillige over lugtgener fra sløjfet kloakudløb ved
Tørslev Vig.
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at grundejerfor
eningen meddeles, at placering af slamdepot ikke endnu er
fastlagt, og at Skibby kommune har meddelt, at man ikke
ønsker depot på de tidligere lossepladsarealer. Det oplyses
tillige, at spildevandslammet på ingen måde er giftigt, og
at håndteringen naturligvis, uanset hvor et depot måtte
blive placeret, vil ske på forsvarlig måde.
Med hensyn til lugtgener fra gammelt kloakudløb, oplyses, at
kommunen har taget oplysningen til efterretning, og at man
vil undersøge sagen nærmere.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 373
Journalnr • • • •

09.OOP

Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2942
Sagsid/lbnr. 2149

Fdm. init

RECIPIENTKVALITETSPLAN - KONTROLLEN MED ENKELTUDL

ity

Økonomi:
Sagsfremstilling: Frederiksborg amt har ved indgående
skrivelse af 3. april 1991 meddelt, at amtet ønsker at
overtage tilsynet med enkeltudledninger af spildevand i
kommunen i de tilfælde, hvor udledningen er større en 30
PE. Amtet ønsker tilsendt oplysninger
om:
Kyndbyværket
Jægerspris Slot
Chr. Minde
Skovridergården
Donekrogen
Baunehøj Efterskole
Svanholm
Oplysninger om type, belastning, recipient og antal årlige
målinger ønskes tilsendt senest 1. maj.
Baggrunden er, at eksisterende private anlæg, som er lovligt
udført, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 forsat
kan anvendes. Den eneste mulighed for at tilpasse krav til
recipientkvalitetsplanernes målsætning er påbud efter lovens
§ 25. Denne mulighed ønsker amtet at udnytte.
Indstilling: Til drøftelse.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 374
Journalnr.... : 09.OOP
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2943
Sagsid/lbnr. 2150

KLOAKTILSLUTNINGSBIDRAG OG VANDAFLEDNINGSBIDRAG.

Fdm. init.

PH

økonomi:
Sagsfremstilling: Frederiksborg amts Erhvervsfremmekontor
har udarbejdet en sammenligning vedr. 18 kommunernes takster
for tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag.
Sammenligningen er baseret på et beregningseksempel for en
tænkt virksomhed. Udregningerne er sket på grundlag af de
gældende betalingsvedtægter (for Jægerspris vedtægt netop
godkendt af byrådet).
Tilslutningsbidraget i Jægerspris kommune er af en
størrelsesorden svarende ca. til gennemsnittet, medens den
årlige udgift svarende til vandafledningsafgift en imellem de
3 laveste i amtet. Kun Skibby og Birkerød har lavere
vandafledningsafgift.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 375
Journalnr..„. : 13.OOP
Sagsbehandler : CGP
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KOMMUNENS ANKE VEDR. AFGØRELSE OM VANDFORSYNINGSPL

Fdm. init.
ty

Økonomi:
Sagsfremstilling: Miljøstyrelsen har ved brev af 12. april
1991 oplyst, at man giver Jægerspris kommune medhold i klage
over afgørelse truffet af Frederiksborg amt om frist med
hensyn til udarbejdelse af ny/revideret vandforsyningsplan.
Amtet havde pålagt kommunen at udarbejde forslag til
kommunal vandforsyningsplan inden 1. marts 1991 og at
fremsende den vedtagne plan til amtets godkendelse inden den
31. december 1991.
Kommunen anførte i klagen, at der foreligger forslag til
vandforsyningsplan, som for 3 år siden er fremsendt til
amtet.
Påbudet ændres således, at den første tidsfrist bortfalder,
og planen herefter skal foreligge 1. januar 1992.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 376
Journalnr.... : 09.0013.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2945

Sagsid/lbnr. 2152

Fdm. init.

STATUS VEDR. ANLÆGSOPGAVER.

PH

Økonomii
Sagsfremstilling: For anlægsarbejder, som iflg.
anlægsoversigt skal udføres i 1991 kan følgende oplyses:
Renseanlæg Kulhuse Camping.
Ombygning er afsluttet, og anlægget sat i drift
i forbindelse med påsken.
Renseanlæg Tørslev, udbygning.
Forprojekt under udarbejdelse med henblik på
frigivelse af anlægsmidler.
Nyanlæg og forbedringer af kloakledninger.
Det har været nødvendigt at afhjælpe totalt
svigt af hovedkloakledning fra Dalby by.
Ledningen er overtaget fra "Kloak Syd". TVinspektion viser, at ledningen ikke er i en
stand, så den kan anvendes til afløbsledning.
Forundersøgelse med henblik på etablering af ny
ledning pågår. Der er forbrugt ca. kr. 140.000
til akut afhjælpning og undersøgelser.
I en række tilfælde har det ikke været muligt
uden særlige foranstaltninger, nyanlæg eller
etablering af pumpe, at tilslutte ejendomme til
det eksisterende kloaknet overtaget fra "Kloak
Syd". Tilslutningsbidrag er for disse ejendomme
indbetalt for år tilbage.
Benzinudskiller Jægerspris hovedgård.
Licitation ikke afholdt.
Ny boring Femhøj Vandværk.
Boringen er udført, prøvepumpning foretaget.
Resultat af vandanalyse afventes.
Boringens ydelse er ikke tilstrækkelig, og
dersom vandanalyser er tilfredsstillende, skal
der foretages en udsyring for at hæve ydelsen.
Arbejde med råvandsledning påbegyndes først når
det med sikkerhed vides om boringen kan
anvendes.
Nye ledninger.
Der er ikke påbegyndt arbejder med nye
vandledninger.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 2946
Sagsid/lbnr. 2153

STATUS VEDRØRENDE SPILDEVANDSPLAN

Fdm. init
fy

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Der afholdes den 29. april 1991 møde hos Dines Jørgensen
& Co A/S for en drøftelse af status for det igangværende
arbejde med revision af spildevandsplan. Der er fra
kommunens side givet udtryk for, at arbejdet må forceres
for at overholde de terminer, som er meddelt amtet.
Indstilling: Til orientering. De oplysninger om status
og forventet tidspunkt for færdiggørelse, som fremkommer
ved mødet hos D&J, vil kunne refereres overfor udvalget.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 378
Journalnr.... : 09.02.il
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2947

Sagsid/lbnr. 2154
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TIDSPUNKT FOR OPHØR MED BRUG AF LILLEVANGSBANEN.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På mødet 15.04.91 mellem forsvaret og miljøudvalget
drøftedes tidspunkt for ophør med brug af Lillevangsbanen.
Forsvaret håbede at kunne nedlægge banen inden udgangen af
1992, men ville ikke love det før udgangen af 1993. Det
afhang af den tid, nødvendige myndighedsgodkendelser vil
tage, samt af bevilling fra finansudvalget. Selve
anlægsarbejdet skønnes af forsvaret at vare 12 måneder.
Udvalgsformanden tilkendegav, at det med denne tidshorisont
var nødvendigt at drøfte, hvorvidt udvalget vil kræve
midlertidige støjdæmpende foranstaltninger opsat, udover de
indskrænkninger i brugen, der allerede er indført af østre
Landsdelskommando (vigtigst heraf: ingen brug maj-august).
Forsvaret har oplyst, at der i givet fald kan opsættes 4 m
høje vægge af halmballer. Ved mødet vil der foreligge
oplysninger op, hvor stor dæmpningen bliver for
sommerhusområdet, og et skøn over prisniveauet.
Grundejerforeningen Over Dråby Strand og
er 24.04. orienteret om sagen og den
forestående behandling i miljøudvalget.
Det andet punkt på mødet, fremtidigt tilsynsgrundlag med
skydeterrænet, må af tidsmæssige årsager udsættes til næste
møde.
Indstilling:
- at brug af banen godkendes indtil 01.09. 1992
med de restriktioner, der er indført af ELK,
- at der ved brug udover dette tidsrum kræves
støjdæmpning med en effekt på mindst samme størrelse
som en halmvæg.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 379
Journalnr

09.08

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2948
Sagsid/lbnr. 2155

OPRENSNING PÅ DEN TIDL. DANFORM-GRUND, LANDERSLEW

Fdm. init.
f y

økonomi:
Sagsfremstilling:
Efter beslutning på MU 25.02.1991 pkt. 330 er der sendt
påbud om oprensning til grundejeren. Arbejdet er ikke sat i
gang, selv om der efter fristens udløb har været noget
kontakt med revisor og advokat. Efter samråd med udvalgs
formanden har miljøafdelingen derfor anmodet Hedeselskabet
om at igangsætte arbejdet på den ansvarliges regning efter
reglerne i miljøbeskyttelseslovens §49, stk 1.
Udlægget kan financieres via konto 080 00 100-04, hvor der
er afsat kr. 343.000 til udlæg til akut forureningsbekæm
pelse.
Indstilling: til orientering.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 380
Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 2949

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2156
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MULIGHED FOR ERSTATN.SAG PGA FORURENING FEMH.VANDV

økonomi;
Sagsfremstilling:
Advokat Mariann Norrbom har fremsendt vurdering af 18.04.91
af muligheden for at rejse erstatningssag mod ejeren af
Danform-grunden, samt for at inddrage kommunenes forure
ningsforsikring i Kommunernes gensidige forsikringsselskab,
jf. beslutning på MU 26.11.90 pkt. 278.
Vurderingen konkluderer, at der er mulighed for at rejse
erstatningskrav mod grundejeren for afværgeudgifter afholdt
på
og Femhøj vandværk. - Mht. undersø
gelsesudgifter er det tvivlsomt, om disse kan søges
erstattet i medfør af Mbl. - Der vil være et vist grundlag
for at kræve erstatning i relation til de nye boringer på
Femhøj efter de alm. erstatningsregler i dansk ret. - Der
er næppe grundlag for at indlede retsforfølgning mod de
tidligere virksomheder, idet der ikke kan forventes at være
dækning i de respektive boer. - Erstatning fra forsikringen
forudsætter, at udgifterne søges dækket ved regres mod
ansvarlig; det anbefales at forelægge sagen for for
sikringen på nuværende tidspunkt.
Miljøafdelingens bemærkninger: For vurderingen har det
været et kardinalpunkt, at drikkevandsboringen på
har været ulovligt udformet, således at
overfladevand har kunnet trænge ned langs borerøret. Reelt
har forureningen snarere bredt sig gennem jorden efter
nedsivning omkring spildevandstanken. Ansvaret herfor er
ikke muligt entydigt at placere (Danform Kemi ell/og Tek
nik) , i modsætning til ansvaret for udformning af boringen,
der klart påhviler grundejeren.
Der er derfor aftalt møde med advokaten for nærmere drøf
telse til tirsdag d. 14.05. kl. 15, hvor udvalgets beslut
ning af 26.11. om politianmeldelse og erstatningssag nær
mere kan drøftes.
Indstilling: til foreløbig drøftelse, idet endelig
stillingtagen med fordel kan afvente mødet med
advokaten.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 381

Journalnr.... : 09.20.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2950

Sagsid/lbnr. 2157

Fdm. init.

EFTERKOMMELSE AF PÅBUD OM UDBEDRINGER, HOVEDG. 52

Økonomi:
Sagsfremstillingr
Ved MU 27.08.90 pkt. 210 blev det besluttet at påbyde
indehaveren af UnoX-tanken at etablere benzinudskiller på
afløbsvandet fra påfyldningspladsen. I påbud af 24.09.90
blev det endvidere krævet, at belægningen på påfyldnings
pladsen skulle være tæt og forsynet med korrekt fald. Der
blev givet en udførselsfrist til 01.03.91.
Ved tilsyn 22.04. viste det sig, at kun udbedring af
pladsens belægning og faldforhold er bragt i orden. Ejeren
anførte økonomiske årsager som grund til den manglende
etablering af udskilleren, og han oplyste, at han ikke i
nær fremtid så sig i stand til at etablere udskilleren.

Indstilling;
- at udvalget tager stilling til, hvor lang
fristforlængelse, der kan gives.
BESLUTNING:

¿buo

U?si7eieu_

å d lb *.

^ ¿e

c
V

B rJk z - k t o uJL^lt-eL
U
. »M l

4W

K

(feJUy/

i
I
m

/6/

Æ'jjici' W(A.

¿rice

clgdröei^Ab

\jt/
fStoAete

l1l

j ytr

cMvHeJevuc.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.04.91

Side
14

Pkt.nr: 382
Journalnr.... : 09.03

B.lbnr. 2952

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2159

DISPENSATION VEDR. OLIEAFFALD PÅ KYNDBYVÆRKET.*
1

Fdm. init.

M

Økonomi t
Sagsfremstilling:
Kyndbyværket ansøger i brev af 29.01.91 om dispensation
fra bekendtgørelse nr. 804 af 15.12.1989 om olie- og
kemikalieaffald, idet værket ønsker at fortsætte den
hidtidige praksis med at afbrænde olieaffaldet i egne
kedler. Der opnås en høj forbrændingstemperatur (1500-1600
°C) .
Der påregnes at opstå nedennævnte mængder:
1 nr kasseret automobilsmøreolie, herunder fra private
olieskift på biler.
25 m3 spildolie fra pumper, gear og olieudskillere.
10 m3 kasseret smøreolie fra dieselmotorer.
Desuden søges om fremover at måtte afbrænde
olie opstået på en række decentrale kraft-varmeværker, der
indgår i ISV A/S. Der påregnes fra 1991
10 m3 kasseret smøreolie fra gasmotorer.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Der må kun dispenseres til afbrænding i fyr med en
effekt, der er mindst 1 MW. Denne betingelse er opfyldt.
Desuden er der fastsat maksimale grænseværdier for
indholdet af forskellige tungmetaller, PCB mv. Efter det
oplyste vil der ikke være problemer med at opfylde disse
værdier, men muligheden for at kræve analyser bør
anføres.
Ansøgningen omfatter også spildolie fra private omkring
Kyndbyværket. I løbet af maj starter miljøbilen med
indsamling af bl.a. spildolie fra private. Det bør derfor
diskuteres, om udvalget vil godkende en særordning for et
lokalområde. Det bør erindres, at jo nemmere en ordning er,
jo større er sandsynligheden for, at den bliver brugt.
Kommunen kan kun dispensere for olie, der er opstået på
kommunens egne virksomheder. IFV-energi I/S i sin helhed
kan ikke betragtes som sådan. Det spildolie, der opstår på
de decentrale kraftvarmeværker, bør underkastes tilsyn af
de respektive hjemkommuner. I samråd med amtet er det
besluttet, at denne del af ansøgningen nødvendiggør en
kapitel 5-godkendelse som affaldsbehandlende virksomhed.
Amtet er godkendende myndighed.
Indstilling

JÆGERSPRIS KOMMUNE
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- at det meddeles Kyndbyværket, at udvalget er positivt
stemt overfor dispensation. Vilkårene vil følge
retningslinierne i bekendtgørelsen, men vil først blive
udformet, når kapitel 5-godkendelsen foreligger for at
opnå den bedst mulige koordination,
- at det besluttes, om spildolien fra private kan
afleveres til bortskaffelse på Kyndbyværket.
BESLUTNING:
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Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2953
Sagsid/lbnr. 2160

Fdm. init.

OPRENSNING AF RØRLAGT VANDLØB I DALBY HUSE.

9h

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Oprensning af det rørlagte vandløb mellem Grundejerfore
ningen Hvilehøj og det kommunale vandløb, den åbne grøft i
Dalby Huse, har længe været diskuteret (se MU
I landvæsenskendelse af 05.06.1951, hvori det åbne løb
optages som kommunalt vandløb, bestemmes, at den kommunale
del starter ved "overkørslen ved
, hvor
rørene ophører, og ud til stranden". Efter at have modtaget
kopi af denne kendelse har de berørte grundejere meddelt,
at der må være fejl i kendelsen, idet der ikke har
eksisteret en
; den offentlige strækning
konkluderes at starte ved
, hvor der dengang må have været åbent
løb. Grundejerne vil derfor ikke iværksætte oprensningen.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Kommunens kort over vandløbet (dateret 1959) viser start
hvor de nuværende rør slutter ved Strandstien. Niels Juhl
Søndergaard oplyser, at strækningen var rørlagt i 1947, da
han flyttede til. Den har altså været rørlagt, da kendelsen
blev afsagt, hvorfor starten af det åbne løb må have
været samme sted som nu.
Uanset om vandløbet er privat eller kommunalt, var vandlø
bet under tøbruddet i februar truet af oversvømmelse.
Desuden er det vigtigt for den forestående stillingtagen
til Hedeselskabets projekt for omlægning, at kunne bedømme
funktionen med en oprenset ledning.
Miljøstyrelsen har forlænget fristen for oprensing til
01.05.1991.
Indstilling:
- at det meddeles grundejerne, at udvalget stadig
betragter vandløbet som privat, og
- at kommunen vil lade vandløbet oprense , hvis der
ikke er taget skridt hertil 10.maj fra grundejernes
side, og
hvis ikke der på anden måde opnås enighed om
betalingen (kommunalt/privat vandløb) er udvalget
sindet at søge betalingsspørgsmålet afklaret ved en
landvæsenskommision.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET
BESLUTNING:
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Plet.nr: 384
Journalnr.

04.11

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2954
Sagsid/lbnr. 2161

TILSKUD TIL ØRREDUDSÆTNING

Fdm. init

P<7

økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Isefjordens Ørredsammenslutning er der 12.03.91 modta
get ansøgning om tilskud til yderligere ørredudsætning. Det
anføres, at udsætningerne har øget bestandstætheden af
ørred væsentligt, således at Isefjorden nu anses for et
særdeles godt fiskevand. Udbygningen af ørredbestanden
anføres at være et fritids- og ungdomsanliggende, der har
at gøre med miljø, kultur, natur, rekreative interesser og
turisme. Tidligere har nogle kommuner og amter givet
tilskud.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Forskydning af fiskefaunaen i en ønsket retning er mere
kultur end natur. Samtidig giver et godt fiskeri mange
mennesker gode naturoplevelser. Ud fra denne betragtning må
det snarere være kulturelt udvalg, der tager stilling til
ansøgningen - eller turistforeningen.
I miljøudvalgets regi er der ikke afsat midler til formål
af denne karakter.
Indstilling:
- at ansøgningen afslås med den begrundelse, at der
ikke er afsat midler til formål af denne karakter,
- at det overvejes, om ansøgningen skal fremsendes til
andre instanser.
BESLUTNING:
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MILJØTILSYN SIDEN 20.03.91.

økonomi:
Sagsfremstilling?
Der vedlægges en liste over miljøtilsyn siden 20.03.91.
Bilag: liste af 22.04.1991
Indstilling:

til efterretning
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BUDGET 1992.*
i

Fdm. init.
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Økonomi :
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget godkendt på mødet den 11. februar 1991
tidsplan samt fremskrivningsprocedure vedrørende budget
lægningen for 1992.
Teknisk forvaltning har den 4. april 1991 modtaget budget
oplæg for 1992.
Oplægget skal bearbejdes og forelægges udvalgene således,
at det færdige budgetoplæg er økonomi- og skatteforvaltningen
i hænde senset den 17. maj 1991.
Miljøafdelingens bemærkninger:
På mødet den 29. april 1991 vil udvalget få præsenteret et
forslag til investeringsoversigt 1992-1995.
På det ekstra miljøudvalgsmøde den 13. maj 1991 vil udvalget
få præsenteret en revideret oversigt på basis af udvalgets og
forvaltnings bearbejdelse af 1. forslag.
Endvidere vil udvalget på ekstramødet få et forslag til
driftsbudget for 1992 incl. forslag til takstblad.
Teknisk forvaltning vil tilstræbe at fremkomme med en samlet
investeringsoversigt for hele forvaltningens område.
Miljøafdelingen vil ikke undlade at bemærke, at tidsplanen for
dette vigtige arbejde er meget stram. Det fremgår ikke af
økonomiudvalgets tidsplan om fagudvalg/forvaltning får
lejlighed til at fremkomme med bemærkninger efter økonomi
udvalgets behandling i juni.
Bilag: Vil blive udleveret på mødet
Indstilling: Til drøftelse
BESLUTNING:
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AFFALDSPLAN.

PH

Økonomi:
Sagsfremstilling:
1)
Mødet med Carl Bro A/S den 18. april 1991 blev hævet før
tiden. Alle udvalgsmedlemmer har dog fået udleveret en
ny version af "Affaldsplan 1991-1994, Del.2, Handlingsplan".
Carl Bro A/S vil blive indkaldt til et afsluttende møde
den 22. eller 23. maj 1991.
På dette møde vil også "Affaldsplan 1991-1994, Del.l, Sammen
fatning og forudsætninger", foreligge.
Herefter forventes at affaldsplanen kan fremsendes til by
rådet og vedtages på mødet den 18. juni 1991. Byrådet skal
vedtage planen som et forslag. Forslaget fremsendes til
amtet og kan samtidig fremlægges til offentlig høring.
Når der er enighed mellem amt og byråd kan planen endeligt
vedtages af byrådet.
2)

Carl Bro's ønske om ekstrahonorering begrundes med:
- gammelt tilbud (1988)
- oprindelig 7 kommuner, Frederiksværk gik ud
- for højt ambitionsniveau
- tilbud indholdt em maks. ramme
- kun en del af overskridelsen ønskes betalt
- svar fra kommunen + materiale fremsendt sent, sidste
- kommentar til handlingsplan aflevert den 17. april
Miljøafdelingens bemærkninger:
1)
Udvalget vil på mødet få en kort præsentation af affaldsplanen.
Evt. kommentarer fra udvalget vil blive diskuteret og ændrings
forslag vil blive fremsendt til Carl Bro A/S.
Planen skulle være fremsendt til amtsrådet inden den 1. maj 1989.
2)

En del af overskridelsen skyldes formentlig at Carl Bro A/S har
holdt en lang pause i arbejdet. Pludselig skulle det gå stærkt
og forvaltningen fik tilsvarende travlt med at kommentere.
Indstilling;
1) Til drøftelse
2) Til drøftelse
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Følgende dokumenter er modtaget i sagen siden sidste behandling
i miljøudvalget den 25. marts 1991:
1. Modtaget 8/4-91: Brev fra Stenløse kommune til Jægerspris
kommune af 5/4-91 med følgende bilag:
- Stenløse kommunes brev af 22/3-91 til AFAV
- AFAV's brev af 27/3-91 til Stenløse kommune
- Frederiksværk kommunes brev af 27/3-91 til AFAV
- Brev af 19/3-91 fra HNG's formand til borgmester Lone
Lunding, Stenløse kommune
- AFAV's vedtægter i den udgave, der er godkendt af Frede
riksborg Amts Tilsynsråd d. 28/3-83 (i den udgave er
Jægerspris kommune endnu ikke indtrådt som medlem).
2. Modtaget 11. april 1991: Referat fra bestyrelsesmøde i
AFAV d. 9/4-91.
3. Modtaget 18. april 1991: Brev fra AFAV af 17/4-91 til
Jægerspris kommune med følgende bilag:
- Aftale mellem interessenterne i AFAV (Vilkår for Frede
riksværk kommunes udtræden af AFAV af 11/4-91)
- brev fra AFAV af 17/4-91 til Tilsynsrådet.
4. Modtaget 19. april 1991: Brev fra Stenløse kommune af 17/491 til AFAV.
5. Modtaget 19. april 1991: Brev fra Stenløse kommune af 18/491 til Jægerspris kommune (brev til Tilsynsrådet).
6. Modtaget 24. april 1991: Brev fra Tilsynsrådet for Frederiks
borg Amt af 23/4-91 til Jægerspris Byråd med følgende bilag:
- Stenløse kommunes brev af 18/4-91 til Tilsynsrådet, jf.
dokument nr. 5.
Hovedpunkter:
ad 1, ekskl. bilag:
-Frederiksværk kommune har anlagt planlægningsmæssige betragtninger
for en udtræden og har vurderet, at affaldsbehandling kan ske bil
ligere udenfor AFAV
-HNG har overvejelser om affaldsbortskaffelsen i relation til HNG's
virksomhed
-AFAV's formandsskab opfordrer Stenløse kommune om en klar melding
-Stenløse kommune kan ikke godkende Frederiksværks udtræden på
foreliggende vilkår
-Stenløse ønsker at Frederiksværk kommune skriftligt tilkendegiver
hvilke planlægningsmæssige og økonomiske overvejelser man har
-Stenløse ønsker en udbygningsplan for AFAV uden Fr.værk
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-Stenløse henviser til vedtægternes bestemmelse om at udtræden kun
kan ske "mod erstatning", at man opfatter dette som "fuld
erstatning", at der skal være enighed hos alle interessenter og at
uenighed afgøres af Tilsynsrådet
-Stenløse ønsker sagen forelagt Tilsynsrådet
ad 2:
-AFAV's bestyrelse har ved afstemning tilkendegivet, at man ikke
ønsker sagen forelagt Tilsynsrådet
-Ølstykke kommunes forbehold er nu bortfaldet
-et flertal i AFAV's bestyrelse ønsker at Fr.værk forlader
AFAV på foreliggende vilkår pr. 1/7-91.
-Jægerspris kommune har på det foregående best.møde tilkende
givet samme standpunkt
-Stenløse kommune stemte imod
ad 3, ekskl. bilag:
-aftaledokument fremsendes
-kommunen anmodes om at gennemgå dokumentet samt meddele Fl.
Skov tidspunkt for underskrivelse af originaldokument
-når samtlige/de fleste byråd har påtegnet dokumentet, vil det
blive forlagt Tilsynsrådet til godkendelse
ad 4:
-Stenløse referer henvendelsen fra HNG og økonomiske problemer
for HNG såfremt planer for affaldsbehandling ikke koordineres
med HNG's planer
-Stenløse kommune har såvel økonomiske som planlægningsmæssige
betragtninger ved Fr.værks evt. udtræden
-Stenløse foreslår et møde mellem HNG og AFAV mhp koordinering
af selskabernes udbygningsplaner
ad 5:
-Stenløse henviser til vedtægterne der kræver godkendelse fra
interessentkommunerne, såfremt en kommune ønsker at udtræde
-Stenløse har alvorlige betænkeligheder ved at lade Fr.værk
udtræde
-væsentligst er, at Fr.værk er den største anpartshaver og
leverer 21% af affaldet (vil AFAV uden Fr.værk være en rentabel
virksomhed?)
-afleveringsafgifterne er blandt de højeste i landet
-AFAV har selv givet udtryk for, at Fr.værk's udtræden er en
uheldig svækkelse af selskabet
-Fr.værks's erstatningsbeløb på 9 mio. kr giver ikke fuld dækning
-Stenløse gentager udtalelsen om et evt. behov for koordinering
af affalds- og N-gasplanlægning
-Stenløse kan ikke tilslutte sig foreliggende vilkår
-Stenløse anmoder Tilsynsrådet om at træde ind i sagen
ad 6 ekskl. bilag:
-Tilsynsrådet anmoder Jægerspris kommunes byråd om at fremkomme
med de bemærkninger, som Stenløses skrivelse af 18. april 1991
giver anledning til, herunder HNG's henvendelse af 19. marts
1991 om et evt. behov for koordinering af kommunernes affaldsog naturgasplanlægning.
Indstilling; Til drøftelse
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KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

Fdm. init.
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økonomi:
Sagsfremstilling:
Af skrivelse fra Frederiksborg Amt af 18. april 1991 til
,
, Jægerspris, fremsendt i
kopi til kommunen fremgår, at
har ansøgt om til
ladelse til at indvinde grundvand til markvanding på matr.
nr. 14, Kyndby by, Jægerspris.
Boringen er beliggende ca. 500 m nord for den evt. kommende
losseplads ved Kyndby. Boringen har DGU nr. 192.833.
I skrivelsen oplyses, at markvandingsboringen evt. må sløj
fes, hvis lossepladsen bliver en realitet.
På bagrund af de igangværende miljøundersøgelser har Jægers
pris kommune anbefalet, at indvindingstilladelsen til markvan
ding forlænges med 2 år.
Amtet skriver endvidere, at det må vurderes, om en fortsat
indvinding fra boringen vil give anledning til en forøget
infiltration af perkolat til det primære grundvandsmagasin
fra en eventuel lækage i lossepladsmembranen.
Amtet skønner, at der vil gå omkring 3 år før en evt. losse
plads er klar til at modtage affald. På denne baggrund finder
amtet at det er rimeligt, at indvindingstilladelsen til mark
vanding forlænges med 2,5 år. Herefter må en fortsat ind
vinding fra boringen tages op til en nærmere vurdering.
Frederiksborg Amtsråds udvalg for teknik- og miljø har derfor
vedtaget at meddele tilladelse til indvinding af 28.000 m3
grundvand pr. år, således at retten til indvinding af vand
ophører den 1. november 1993.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Amtets øvrige vilkår giver ikke anledning til overvejelser.
Bl.a. kommunen er klageberettiget og sagen kan påklages til
Miljøstyrelsen via amtet. Klagen skal være amtet i hænde se
nest 4 uger fra fredagen den 19. april 1991.
De igangværende miljøundersøgelser forventes afsluttet primo
1992. Herefter kommer tid til myndighedsbehandling og projek
tering hvorfor den tidsbegrænsede indvindingstilladelse frem
til den 1. november 1993 forekommer rimelig.
Konsekvenserne af vandindvindingen vil kunne undersøges med den
grundvansmodel der vil blive opstillet.
Indstilling: Udvalget tager amtets meddelelse til efterretning.
Dog bør amtet spørges om betydningen af Landbrugsministeriets
særkrav mht til at markvandingsmulighederne ikke må blive ska
det af lossepladsen for de omkringliggende 5-600 ha landbrugs
areal jf. MU-dagsorden af 25. marts 1991, pkt. 364.
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KYNDBY LOSSEPLADS - UNDERSØGELSER, STATUS.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Kemp & Lauritzen A/S er den 18. april 1991 modtaget
et statusnotat vedr. bl.a. resultaterne af prøvepump
ningen af boring DGU 192.832 ved den planlagte losse
plads.
Notatet er udleveret til alle udvalgsmedlemmer.
Af notatet fremgår bl.a. følgende:
- der findes et sammenhængende lerlag under losseplads
området
- lerlaget har begrænset udstrækning mod øst, syd og vest
- det kan ikke udelukkes at der findes "huller" i lerlaget
- lossepladsområdet i "naturtilstanden" har været stærkt
vandlidende pga en opadrettet vandbevægelse
- området er nu drænet, dvs vandstanden er styret af drænene
- en retablering af naturtilstanden ved en afpropning af en
del af drænsystemet vil skabe en opadrettet gradient over
lerlaget over et større område end idag
- dette vil give en god sikkerhed mod forurening af det primære
grundvandsmagasin så længe potentialeforholdene opretholdes
- en forøget vandindvinding i området kan medføre, at denne
sikkerhed forsvinder
- prøvepumpningsresultaterne viser tegn på lækage gennem det
overliggende lerlag men resultatet kan også skyldes indflydelse
af højere magasintal i reservoiret udenfor lerlagets begrænsning
- er det udelukkende lækage kan denne betragtes som "normal" for
morænelerslag
- det er ikke muligt entydigt at bestemme den hydrauliske lednings
evne for lerlaget udfra prøvepumpningsresultaterne.
Bilag: Kyndby losseplads, statusnotat, april 1991
Er uleveret tidligere.
Indstilling: Til orientering
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MAGLEHØJGÅRD LOSSEPLADS.
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Økonomi:
Sagsfremstillingi
Lossepladsudvalget afholdt møde den 18.april 1991.
Mødereferat er fremsendt fra Skibby kommune.
Af referatet fremgår:
1)
Budgetforslag 1992 blev godkendt. Dog blev Skibby kommume
anmodet om at udarbejde budgetbemærkninger med oplysninger
om de enkelt punkter. I budgettet er forudsat, at perkolat
tilføres Tørslev rensningsanlæg via ny kloakledning.
2)
Mødet resulterede i at Skibby kommune udarbejder ny beregning
over indtægter/udgifter på bagrund af Bramsnæs kommunes udtræden.
Specielt skal værdi af grundleje kapitaliseres, udgifter til
udlægning af råjord justeres og indtægter for modtagelse af
blyforurenet jord nedsættes.

Miljøafdelingens bemærkninger:
1)
Det foreslås, at anlægsudgiften og tilslutningsafgiften for
perkolatledningen finansieres over driften for lossepladsen,
der pt. har et restbudget på ca. kr. 96.000. Ved Bramsnæs
kommunes udtræden vil denne konto få en indtægt på ca. kr.
130.000, forudsat Bramsnæs kan acceptere de af Jægerspris
og Skibby kommune opstillede vilkår.
2) Bramnæs kommunes udtræden har været genstand for for
skellige økonomiske vurderinger.
Forslag 1,
betaling af:
88.000 kr (Skibby)
Forslag 2,
betaling af:
246.000 kr (Jægerspris)
Forslag 3, betaling af:
110.000 kr (Skibby)
Forslag 4,
betaling af: ca.200.000 kr (Skibby og Jægerspris)
Kan Bramsnæs kommune ikke acceptere forslag 4 må genforhand
lingsklausul indføres i vilkårene.
3)

Den totale anlægsudgift for perkolatledning til Lyngerup
er anslået til 240.000 kr. Heraf udgør Jægerspris kommunes
andel kr. 108.500 under forudsætning af at anlægsudgift
incl. tilslutningsafgift indgår i beregningerne vedr. Bramsnæs
kommunes udtræden og at udtrædelsesvilkårene accepteres.
Indstilling:
1) Udvalget godkender den foreslåede finansiering således at
perkolatledningen kan etableres i 1991.
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2) Udvalget godkender de nye beregninger på basis af ovenstående
redegørelse og dokumenter i sagen. Når endelig beregning fore
ligger fremsendes denne til økonomiudvalget.
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KORTPOLITIK.
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har afholdt et møde med Kommunedata vedr.
udarbejdelse af en kortpolitisk handlingsplan. Skibby
kommune deltog i mødet. Skibby kommune er på samme stade
som Jægerspris mht til kortproblematikken, og de to kom
muner bad derfor Kommunedata om et fælles tilbud på ud
arbejdelse af en handlingsplan udfra den betragtning, at
en sådan fremgangsmåde ville billiggøre arbejdet.
Tilbuddet lyder på kr. 30.000 og fremgår af vedlagte bilag.
Jægerspris kommune har tidligere modtaget tilbud på samme
opgave fra Geoplan A/S. Dette tilbud var på kr. 18.000 pr.
feb. 1990, jf. bilag.
På et temamøde den 2. maj 1990 har miljøudvalget udtalt, at
man anerkender et klart behov for en igangsætning af en digital
kortproduktion, samt i forbindelse hermed en udarbejdelse af
en handlingsplan for indførelse af digitale kort.
Miljøafdelingens bemærkninger?
Kommunedatas tilbud medfør en udgift for kommunen på kr.
15.000, Geoplans tilbud tilsvarende kr. 18.000.
Geoplan kan sandsynligvis fremkommme med samme tilbud som Kom
munedata, når arbejdet også omfatter Skibby kommune.
Beløbet kan findes indenfor budgettet, der dog ikke indholder
specificeret beløb til aktiviteten.
Bilag: Tilbud fra Kommunedata og Geoplan
Indstilling:
Forvaltningen drøfter sagen med Kommunedata, Geoplan og Skibby
kommune og vælger herefter den billigst mulige løsning der til
fredsstiller de to kommuner. Maks. beløb for Jægerspris er kr.
15.000.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.04.91

Side
31

Pkt.nr: 393
Journalnr.... : 00.16.02G01
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2962

Sagsid/lbnr. 2169

SAMARB. PROJEKT, SKOLE, TEKNIK, MILJØ, LOKALSAM.
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Samarbejdskontrakt med STH er nu underskrevet.
Introduktionsmøde afholdes på Sogneskolen den 23. april 1991.
Næstformanden er anmodet om at deltage i mødet.
Programmet vedlægges som bilag incl beskrivelse af samarbejdet.
Udvalget vil på mødet den 29. april 1991 blive orienteret om
introduktionsmødets forløb.
Bilag: Program og beskrivelse af samarbejdet.
Indstilling: Til orientering samt drøftelse.
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29.04.91

Side
32

Pkt.nr: 394
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2840

Sagsid/lbnr. 2045

ENERGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE.

Fdm. init.
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Sagsfremstilling:
MU/TU-gruppen afholdt et møde den 10.april 1991.
Firmaet Plan & Projekt deltog i mødet.
Mødereferat er under udarbejdelse og forelægges udvalget
på mødet.
Tilsvarende vil forvaltningen udarbejde et forslag til
tids- og aktivitetsplan og kommissoriom for arbejdsgruppen
til forelæggelse på mødet.
Plan & Projekt har fremsendt forslag til artikel til lokal
pressen. Forvaltningen vil arbejde videre med forslaget og
forelægge det for udvalget på mødet.
Indstilling: Til drøftelse
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.04.91

Side
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Pkt.nr: 395
Journalnr

07.01.02

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2964

Sagsid/lbnr. 2171

Fdm. init

TILBAGEBETALING/ NATRENOVATION

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ejeren af
Kulhuse, har ved gentagne lejligheder
henvendt sig til forvaltningen vedr. et gammelt problem med
tilbagebetaling af natrenovationsafgift.
På ejendommen er, i hvert fald siden 1973, opkrævet et gebyr
for natrenovationsafgift.
Der har foreligget modstridende oplysninger om installation
af septiktank og nedsivningsanlæg. Kommunen har tidligere
hævdet, at sådant anlæg ikke var synet og godkendt. Efter
gennemgang af sagen vil bygningsinspektøren nu udfærdige et
notet om godkendelse af septiktank og nedsivningsanlæg i 1973.
Ansøgeren har tidligere, i 1987, fået tilbagebetalt
natrenovationsafgift for perioden 1982-1986. For perioden 1973-1981
har ejendomsbeskatningen beregnet det beløb som med rente evt. kan
tilbagebetales for denne periode. Beløbet er kr. 2.887,84.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Den normale forældelsesfrist for tilbagebetaling er 5 år.
Pga at installationen nu godkendes med tilbagevirkende kraft,
bør tilhørende afgift tilbagebetales.
Indstilling:
Natrenovationsafgift for perioden 1973-1981 tilbagebetales.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
29.04.91

Side
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Pkt.nr: 396
Journalnr
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Sagsbehandler : HE

B .lbnr. 2965

Sagsid/lbnr. 2172

Fdm. init

FRITAGELSE FRA GRØN AFFALDSBEHOLDER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 25. marts 1991 behandlede miljøudvalget en ansøgning om
fritagelse fra grøn affaldsbeholder og tilsvarende reduktion
renovationsafgiften.
Udvalget besluttede ikke at godkende en sådan fritagelse.
Udvalget bevilgede dispensation i 1 år fra benyttelse af
grøn spand.
Dette blev meddelt ansøgeren telefonisk den 26. marts 1991
og ved brev af 2. april 1991.
Den 27. marts 1991 indgik brev fra ansøgeren af hvilket frem
går, at ansøgeren ikke kan anerkende afgørelse. Ansøgeren
protesterer på det skarpeste og anmoder om, at sagen genop
tages snarest.
I modsat fald vil den blive videreført til afgørelse hos
højere myndighed og evt. pressen.
Miljøafdelingens bemærkninger;
Afdelingen finder ingen grund til at udvalget skulle ændre
sin afgørelse. Dette er telefonisk meddelt ansøgeren.
Der foreligger ikke nye argumenter i sagen.
Indstilling: Udvalgets tidligere beslutning fastholdes.
BESLUTNING:

Dato
29.04.91

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
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Pkt.nr: 397
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 2961

Sagsid/lbnr. 2168

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS.

Fdm. init.
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Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Grundejerforeningen "Hvilehøj" er den 18. april 1991
modtaget brev af hvilket fremgår, at man fuldt ud kan acceptere
udvalgets dispensation fra forbuddet om at bebo sommerhus hele
året, givet til
, ejer af sommerhuset
, Dalby Huse, Jægerspris. Accepten gælder så længe
driver Dalby sommermarked,
Dalby Huse.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:
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