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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr.
504 UDTALELSE TIL BRUG I TO POLITISAGER.
Pkt.nr.
505 KAP. 5-GODK. AF UDVIDELSE AF SVANEGÅRDEN, TØRSLEV.
Pkt.nr.
506 UDT. FRA MILJØANKENÆV. VEDR. OPHØR AF LILLEVANGSBA
Pkt.nr.
507 EVT. NYBEH. AF GRUSINDVINDING PÅ MATR.NR. 5A, LAND
Pkt.nr.
508 OLIEUDSKILLER PÅ AK-TAXI,
Pkt.nr.
509 REV. AF TILSYNSGRUNDLAG FOR JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN
pkt.nr.
510 SPULING AF ETERNITTAG,
GERLEV.
Pkt.nr.
511 LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.10.91.
Pkt.nr.
512 MILJØTILSYN SIDEN 23.10.1991.
Pkt.nr.
513 HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - ANSØGNING.
Pkt.nr.
514 KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
Pkt.nr.
515 KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.
Pkt.nr.
516 KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.
Pkt.nr.
517 KOLLEKT. VARMEFORSYN. - NORDSJ. HALMLEVERANDØRFORE
Pkt.nr.
518 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER-KOMM. BYGNINGER.
Pkt.nr.
519 DAGRENOVATION - ESROMARKEN, GERLEV.
Pkt.nr.
520 RENOVATION - MØLLEGÅRDSKOLEN.
Pkt.nr.
521 PRIVATISERING - RENSEANLÆG, KLOAKFORSYNING MV.
Pkt.nr.
522 STIFTELSENS EJENDOMME - TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK.
Pkt.nr.
523 OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER.
Pkt.nr.
524 UDVALGSMØDER 1992.
Pkt.nr.
525 EFTERRETNINGSSAGER.
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Pkt.nr: 504
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 3678

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2758

Fdm. init.

UDTALELSE TIL BRUG I TO POLITISAGER.

Økonomi t
Bilag: Brev af 25.11.91.
Sagsfremstilling:
Som vedtaget på MU 28.10.91 pkt. 490 er der afholdt møde mellem
politiet og kommune for at drøfte specielt to konkrete sager,
men også samarbejdet mellem tilsyns- og anklagemyndighed ved
fremtidige politianmeldelser fra kommunens side.
Vicepolitimester F .Brandt-Jensen redegjorde for de ind
stillinger, politiet har fremsendt de to sager med.
I sagen mod firmaet Kema-Juhl, der foretog oprydning på det
lukkede Danform Teknik, er spørgsmålet om deponering af
kemikalieaffald på Maglehøjgård Losseplads og flere
efterfølgende forsøg herpå er ikke vurderet, trods detaljeret
fremstilling heraf i anmeldelsens bilag. Kommunen har ikke
direkte bedt om en vurdering med henvisning til konkret
paragraf.
Indstilling:
- at udvalget udtaler sig som anført i udkastet.
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Pkt.nr: 505
Journalnr.... : 09.02.10
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3676

Sagsid/lbnr. 2756

Fdm. init.

PH

KAP. 5-GODK. AF UDVIDELSE AF SVANEGÅRDEN, TØRSLEV.

Økonomii
Bilag?

Udkast af 25.11.91 til kapitel 5-godkendelse af udvidelsen.

Sagsfremstilling:
, Tørslevvej 36, fremsender ansøgning om
kapitel 5-godkendelse af en udvidelse af produktionen, således
at soholdet udvides til 300 (100 dyreenheder) mod de nuværende
50 søer.
Ejendommens samlede dyrehold vil dermed nå op på
135. Der påregnes opført en ny stald, hvor den nuværende
gyllebeholder ligger, og en ny gyllebeholder ude på marken.
Der søges om dispensation for afstand til skel fra stalden.
Forvaltningens bemærkninger:
Der er ændringer på vej mht. listevirksomheder. Miljøstyrelsen
har udarbejdet forslag til ny liste - efter denne vil
Svanegården ikke være godkendelsespligtig. Samtidig er der
forslag om en ny vejledning for dyrehold over 120 dyreenheder.
Denne vil i givet fald komme til at gælde for Svanegården. I
dette udkast foreslås væsentligt skærpede afstandsregler for
stalde og gødningsopbevaringsanlæg.
Udkastet er pt. til høring
hos organisationerne.
Spørgsmålet om dispensation fra afstandskrav er sendt til
høring hos den berørte nabo.
Indstilling:
- til drøftelse.
BESLUTNING:

/75y / /c/ /ty •
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P h

UDT. FRA MILJØANKENÆV. VEDR. OPHØR AF LILLEVANGSBA

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
Miljøankenævnet anmoder i skrivelse af 30.10.1991 anmodet om en
udtalelse fra kommunen i sagen om kommunens påbud om ophør
senest 31.12.1992, idet begge parter har påklaget miljøstyrel
sens afgørelse.
Grundejerforeningen Over Dråby Strand mener, at de gældende vej
ledende grænseværdier for støj skal overholdes i sommerhusom
rådet. Grf. påpeger, at Forsvaret anfører et forkert tidspunkt
for lukning af banen i sommermånederne, nemlig til 15.aug. i
stedet for til Ol.sept. (Breve af 29.10. og 04.11.91).
Forsvarets Bygningstjeneste anfører, at Styrelsens krav om
opførelse af en 4 meter høj væg af halmballer anslås at koste
kr. 300.000 excl. moms. Bygningstjenesten mener ikke, at udgif
ten står i rimeligt forhold til banens restlevetid.
Forvaltningens bemærkninger:
I kommunens påbud af 21.05.91 kræves Lillevangsbanen lukket pr.
31.12.9, med visse restriktioner, bl.a. lukning i juni, juli og
august.
Udvalgets overvejelser er gengivet i nedenstående
indstilling.
Kommentaren til Miljøankenævnet bør muligvis
uddybes med fornyet stillingtagen til støjdæmpende volde.
indstilling:
- at Miljøankenævnet tilskrives, at det var med betænkelighed,
at udvalget har godkendt fortsat brug af Lillevangsbanen, efter
at det ved beregning var påvist, at støjimmisionen i
sommerhusområdet var 100 d B (A) imp4lse. Udvalget besluttede sig
for at kræve lukning efter en frist, der var netop så lang,
at det var muligt at etablere en erstatningsbane ved
Hovnæsbakken.
Set i relation til varigheden af naboskabet
mellem sommerhusområde og skydebane valgte udvalget at undlade
at kræve støjdæmpning i restperioden.
Forøvrigt kræves banen i kommunens påbud holdt lukket i juni,
juli og august måneder.
Bygningstjenesten anfører i sin
indsigelse af 29.10.91 en frivillig lukning mellem 01.06. og
15.08. De gældende datoer er påbudets.
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P k t .n r : 507
Journalnr.... : 01.09

B.lbnr. 3677

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2757

Fdm. init.

EVT. NYBEH. AF GRUSINDVINDING PÅ MATR.NR. 5A, LAND

Økonomi;
Bilag;
Sagsfremstilling:
Amtets afslag på at udvide grusindvindingen i Landerslev til
naboarealet er anket til Miljøankenævnet. Kommunens kommentar er
behandlet på BY 20.08.91 pkt. 431.
18.11.91 fremsender Mineral Development International en
ansøgning til Jægerspris kommune om genbehandling af sagen.
Frederiksborg Amt har accepteret denne procedure. Klagesagen i
Miljøankenævnet er sat i bero.
Kommunens begrundelse for ikke at anbefale gravetilladelse skyl
des hensynet til beskyttelsen af den kommende kildeplads for
Femhøj Vandværk.
Ved et møde 14.11.91 gjorde MDI rede for, at Bdr.Jeppesen er
indforstået med, at der i gravetilladelsen indarbejdes særlige
vilkår til forebyggelse af og kontrol med forurening i
graveområdet, ligesom der i efterbehandlingsplanen kan
indarbejdes tiltag, der sikrer, at området efterlades i en
tilstand, der yder mindst samme beskyttelse mod nedsivning af
nitrat til grundvandsmagasinerne som udgangssituationen.
Forvaltningens bemærkninger;
Pga. afslaget 26.03.91 på indvinding er der ikke taget
stilling til vilkår i en evt. grave- og efterbehandlingsplan.
Der er derfor meget lidt nyt i sagen.
Kommunens undersøgelser har vist, at det er vanskeligt at finde
andre egnede kildepladser for Femhøj Vandværk, når dette engang
bliver aktuelt.
For kommunen må hensynet til vandindvindingen
derfor vægtes højt.
Der er ikke i sagsbehandlingen foretaget noget forsøg på en
risikovurdering af faren for forurening af grundvandet i
forbindelse med grusgravning.
Indstilling;
- at ansøgningen sendes til Frederiksborg amt til viderebehandling med bemærkning om, at kommunen stadig vægter hensynet
til grundvandsresursen højt, hvorfor kommunen fastholder ikke
at kunne anbefale ansøgningen. Jægerspris kommune har dog ikke
under sagens behandling haft materiale, der muliggør en
nærmere vurdering af risikoen for grundvandsforurening.
BESLUTNING:
¡e s l u t n i n g :

i , J , (h ü
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Pkt.irr: 508
Journalnr

09.02.09

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3673

Sagsid/lbnr. 2753

Fdm. init.

OLIEUDSKILLER PÅ AK-TAXI, MØLLEVEJ 13 A.

økonomi:
Bilag;
Sagsfremstilling:
Efter miljøtilsyn 25.04.91 drøftedes behovet for en
olieudskiller hos AK-Taxi. En udskiller kan være berettiget i to
situationer:
1) til udskillelse af olie i spildevand, fx fra
motor- og undervognsvask; og 2) til opfangning af spild i
forbindelse med påfyldning.
Fra påfyldning kan der også ske
spild af små sjatter, der vaskes bort af regn.
Vask foregår ikke på virksomheden.
rutebiler.

Diesel påfyldes kun på

Miljøafdelingen har 25.07. sendt forvarsel om påbud om
etablering af olieudskiller, idet risikoen for spild i
forbindelse med uheld bedømmes som betydelig.
Der er 29.10.91
sendt erindringsskrivelse.
Firmaet kommenterer i brev af 14.11. spørgsmålet. Man mener
ikke, der er behov for en udskiller, idet der kun finder
almindelig bilvask sted på ejendommen (ikke undervogns
eller motorvask), og firmaet finder risikoen for spild for
lille til at begrunde etableringen af en udskiller.
Forvaltningens bemærkninger:
Der er ikke faste regler for, hvornår der kræves særlige forure
ningsbegrænsende foranstaltninger ved olietanke. Der findes man
ge tanke uden (typisk i landbrug). Det er ikke alene det dagligt
forekommende spild, der skal med i bedømmelsen, men også risi
koen for uheld. Brugen af denne tank er efter miljøafdelingens
opfattelse så hyppig, at det berettiger kravet om en udskiller.
Af tal i AK-Taxis brev kan beregnes, at der årligt påfyldes og
aftappes godt 54.000 liter.
Indstilling;
- at der gives påbud om etablering af forureningsbegrænsende
foranstaltning, i form af fast bund på påfyldningspladsen kom
bineret med enten afløb gennem olieudskiller, eller overdæk
ning og afgrænsning med opkant, så der kan opsamles mindst 200
liter. Påbudet har hjemmel § 16 i miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 386 af 21.08.1980 om kontrol med oplag af
olie mv, samt i miljøbeskyttelseslovens §11 om grundvandsbe
skyttelse.
BESLUTNING
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Pkt.nr: 509
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3675

Sagsid/lbnr. 2755

Fdm.

REV. AF TILSYNSGRUNDLAG FOR JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN

Økonomi:
Bilagt
Sagsfremstilling:
Efter mødet 15.04.91 har forvaltningen 21.05.91 fremsendt revi
deret udkast til nyt tilsynsgrundlag til Forsvarets bygningstje
neste.
Det blev anført, at der skulle træffes aftale om ny
drøftelser "i mindre forum". Bygningstjenesten og kommandantska
bet er telefonisk mindet herom i indeværende uge (uge 47).

Indstilling;
- at udvalget tager stilling til, hvem der skal deltage i det
kommende møde,
- at der fastsættes forslag til mødetidspunkt.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 510
Journalnr.... : 09.01.12
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3672

Sagsid/lbnr. 2752

Fdm. init.

SPULING AF ETERNITTAG, ENGSVINGET 4, GERLEV.

Økonomi t
Bilag:
Sagsfremstilling;
Søndag 27.10.91 standsede politiet ejeren af
i at
rense sit eternitskifertag med højtryksspuler. Miljøafdelingen
synede skaden 28.10. og igen 29.10. sammen med embedslægeinsti
tutionen. Efter samråd med denne og med Arbejdstilsynet udstedte
miljøafdelingen påbud med konkrete anvisninger på oprensning.
Disse blev fulgt, og oprensningen godkendt ved syn.
Forvaltningens bemærkninger:
For hurtigst muligt at fjerne sundhedsrisikoen for naboerne
udstedte miljøafdelingen påbudet administrativt.
Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 511
Journalnr....

: 09.12.02

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3334

Sagsid/lbnr. 2542

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.08.91.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
Uno-X Service, Hovedgaden 52:
Endelig godkendelse til
forhandling af emballerede levnedsmidler (excl. fersk kølet kød
m v ) , frisk frugt og uemballerede konfekturevarer.
Frederikssund Golfklubs Cafeteria, Egelundsgården: Godkendelse
af køkken- og barområde på vilkår mht. opsætning af
lister, fugning og friskluftindtag.

Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 512
Journalnr....

: 09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 2823
Sagsid/lbnr. 2026

Fdm. init.

MILJØTILSYN SIDEN 23.10.1991.

Økonomi:
Bilag:

Liste af 19.11.1991

Sagsfremstilling:
Der vedlægges liste over miljøtilsyn siden 23.10.1991.

Indstilling:
- til efterretning.
BESLUTNING:
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Pkt.nr: 513
Journalnr.... : 01.07.04
Sagsbehandler : AS

B.lbnr. 3660

Sagsid/lbnr. 2740

Fdm. init.

HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUS - ANSØGNING.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Ejeren af ejendommen
, Over Dråby, Jaegerspris
Matr. nr. 4 dv, Over Dråby
ansøger om dispensation til helårsbeboelse af ovennævnte ejendom.
Som begrundelse for ansøgningen anføres, at vedkommende

- har ejet sommerhuset siden 1970, hvor det blev opført. Sommer
huset er på 30 m2 og vil efter en igangværende tilbygning på
40,3 m2 være isoleret og forsynet med badeværelse, samt til
sluttet offentlig kloak.
Lægeerklæring fra praktiserende læge bekræfter oplysningerne i an
søgningen.
Forvaltningens bemærkninger:
Kriterierne for personlige dispensationer, som vedtaget af Jægers
pris byråd, fremgår af "Vejledning om dispensation fra forbudet om
helårsbeboelse i sommerhusområder", Miljømin. vejledning nr. 99 af
3/7-89.
I henhold til disse regler kan dispensation gives ved alvorlig syg
dom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i som
merhuset.
Indstilling: Til drøftelse

c

BESLUTNING:
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P k t .n r : 514
Journalnr

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3665

Sagsid/lbnr. 2745

Fdm • i n l t -

fjj

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

Økonomi:
Bilag;
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt indkalder til møde vedrørende Kyndby
losseplads
onsdag den 27. november 1991 kl.9.30
i mødelokale 202, miljøafdelingen, Lyngevej 2, Hillerød.
Formålet med mødet er at gøre status over de miljøtekniske
undersøgelser samt drøfte en tidsplan for det fremtidige
arbejde.
Man vil gerne vide, hvor mange der deltager.
Enslydende indkaldelse er sendt til Kyndby losseplads A/S og
Kemp & Lauritzen A/S.
Forvaltningens bemærkninger:
Borgmester Poul Madsen deltager i mødet.
Fra forvaltningen deltager Hans Eklund.
Kemp & Lauritzen A/S er forvarslet om mødet og er bedt om at
fremkomme med en statusredegørelse, herunder evt. resultater
fra den gennemførte geoelektriske undersøgelse.
Mødet med amtet bør også anvendes til at få afklaret en række
spørgsmå1, f .e k s .:
1) Hvilken betydning har §50 i Lov om miljøbeskyttelse?
2) Hvem kan benytte lossepladsen?
Indstilling:
Udvalget anmodes om at tilkendegive ønske om deltagelse.
Endvidere anmodes udvalget om at forberede spørgsmål som
ønskes forelagt amtet på mødet.
BESLUT
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Pkt.nr: 515
Journalnr....

: 07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3668

Sagsid/lbnr. 2748

Fdm. init.

P iy

KYNDBY LOSSEPLADS - KOORDINATIONSRÅDET.

Økonomi;
Bilag;
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har den 15. oktober 1991 modtaget brev fra Koor
dinationsrådet (KR) i Jægerspris lossepladssag v/
Jægerspris.
I brevet spørger KR om supplerende oplysninger om kørsel til og
fra den påtænkte losseplads. KR skriver: "I nærværende lokal
planforslag er der angivet, at det vil dreje sig om 20-25 kørs
ler pr. dag til og fra området i tidsrummet 7-16 mandag til fre
dag. I det oprindelige lokalplanforslag dateret 31.7.90 er der
angivet 65 vogne pr. dag i tidsrummet 7-16 mandag til fredag.
For begge lokalplanforslag er der angivet en fyldperiode på 8-10
år med totalt 0,4 mili. m3 affald."
KR mener, at det er vigtigt at få dette forhold belyst nøjere,
da trafikken til og fra lossepladsen under alle omstændigheder
vil være en belastning for lokalsamfundet. Man anmoder om kopi
af de beregninger som ligger til grund for begge de ovennævnte
tal samt en præcisering af, om man med vogne/kørsler mener forbikørsler eller kørsel til lossepladsen.
KR's brev blev den 15. oktober 1991 sendt til A. Blinkenberg med
anmodning om en udtalelse.
Den 1. november 1991 bliver forvaltningen telefonisk kontaktet
af KR v/N. Gudiksen, igen vedr. trafikbelastning samt om trafik
tælling og evt. råstofindvinding.
Forvaltningen sender den 5. november 1991 et brev til KR. I bre
vet oplyses, at Blinkenberg er bedt om en udtalelse mht trafik
belastning. Endvidere oplyses i brevet, at kommunen tidligere
har vurderet behovet for en trafiktælling, men at man den gang,
i 1988, ikke fandt det nødvendigt på dette tidspunkt.
Den 11. november 1991 modtager forvaltningen svar fra A. Blin
kenberg på KR's brev vedr. trafikbelastning.
Af brevet fremgår, at:
"Den gennemsnitlige årlige deponering påregnes at være 40.000
m 3 . Ved kørsel med vogne med gennemsnitlig 10 m3 lastekapacitet
giver det 4000 kørsler pr. år, eller knap 20 kørsler pr. dag.
Det er sandsynligt, at lastekapaciteten kan komme op på 15 m3
pr. vogn. I dette tilfælde kommer antallet af daglige kørsler
ned på knap 13 kørsler pr. dag. Hertil kommer evt. bortkørsel af
materialer til genbrug fra lossepladsen. På baggrund af disse
forudsætninger skønnes det daglige antal kørsler at være 20-25
vogne pr. dag. Tallet angiver antal kørsler frem til losseplad
sen incl. returkørsel. Det omtalte tal fra tidligere lokalplan-
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forslag på 65 vogne pr. dag angav enkeltkørsler med mindre vog
ne. Derfor var tallet højere."
Endelig oplyses i brevet vedr. grusgravning, at tidligere grave
tilladelse, udløbet i ca. 1989, ikke er forlænget og at der ikke
er aktuelle planer om råstofindvinding i området.
I brev af 18. november 1991 fra Koordinationsrådet, modtaget den
20. november, takker rådet for tilsendt materiale, bl.a. kopi af
bilag H i A/S Kyndby losseplads miljøansøgning, der dog ikke har
gjort rådet klogere. Dette skyldes, at bilaget indeholder et
tredje tal for trafikintensiteten, nemlig 48 vogne pr. dag. KR
resumerer de forskellige oplysninger således:
Miljøansøgning:
Lokalplan af 31.07.90:
Lokalplan af 08.10.91:
Andreas Blinkenberg:

max.
max.
max.
max.

48
65
25
20

vogne/dag
vogne/dag
vogne/dag
vogne/dag

I samme brev gør KR opmærksom på, at man den 26. januar 1990 har
fremsendt en fornyet forespørgsel om trafiktælling. I brevet an
føres, at man fik tilsagn om, at kommunen ville imødekomme denne
anmodning.
Forvaltningens bemærkninger:
Af bilag H i A/S Kyndby losseplads miljøansøgning fremgår, at
man regner med en variation på +/-50% i antallet kørsler.
Køres med 10 m3-vogne fås 20-60 til-og frakørsler pr. dag.
Køres med 15 m3-vogne fås 13-39 til-og frakørsler pr. dag.
Hertil kommer til/fra-kørsel i forbindelse med frakørsel
af genbrugeligt materiale i tilfælde af, at dette ikke
udelukkende kan ske via returlæs. Endvidere skal tillægges
til/fra-kørsel i forbindelse med bortskaffelse af perkolat
via tankvogn. Endelig skal medregnes til/fra-kørsel i for
bindelse med modtagelse af olie- og kemikalieaffald samt
til- og fra kørsel i forbindelse med privates anvendelse
af pladsen.
Indstilling;
Mhp at rydde usikkerheden på trafikbelastningen af vejen
anmodes A/S Kyndby losseplads v/Andreas Blinkeberg at frem
komme med en dokumenteret beregning omfattende al kvanticerbar
transport til/fra lossepladsen.
Sagen koordineres med beslutning i teknisk udvalg.
BESLUTNING:
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KOLLEKTIV VARMEFORSYNING.

økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling;
Forvaltningen har haft en drøftelse med Energistyrelsen vedr.
Jægerspris kommunes muligheder på varmeforsyningsområdet. De
nærmere retningslinier på området fremgår af Energistyrelsens
forudsætningsskrivelser af 13. september 1990: 1) Generelle
forudsætninger for brændselsvalg og samproduktion i fjernvarme
værker 2) Forudsætninger for omlægning af eksisterende blok
varmecentraler og etablering af nye blokvarmecentraler over 0,25
MW. Jægerspris kommune har kort fortalt følgende muligheder i
Energistyrelsens prioriterede rækkefølge:
1. Fjernvarme baseret på biobrændsler (halm/flis)
2. N-gasbaseret kraft/varme
3. Individuel n-gas
Mulighederne for varmeforsyning fra Kyndbyværket bør undersøges.
Energistyrelsen kan sandsynligvis godkende et projekt for bio
brændselbaseret fjernvarme uden yderligere undersøgelser.
Omvendt vil et projekt for individuel n-gasforsyning kræve
undersøgelser af alternative løsninger, dvs. halm/flis-baseret
fjernvarme henh. n-gasbaseret kraft/varme.
Forvaltningens bemærkninger:
Energistyrelsen har pt ikke mulighed for at medvirke i et møde
med udvalget. Man er dog villig til at besvare evt. supplerende
spørgsmål.
Indstilling:
Til drøftelse
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KOLLEKT. VARMEFORSYN. - NORDSJ. HALMLEVERANDØRFORE

Økonomi:
Bilag;
Sagsfremstilling;
Af brev fra Nordsjællands Halmleverandørforening, modtaget den
15. november 1991 fremgår, at man gennem pressen har erfaret, at
Jægerspris kommune arbejder med planen "Jægerspris Energi",
hvori indgår fjernvarmeforsyning med halm som energikilde.
Man gør opmærksom på eksistensen af foreningen, hvis formål er
at arbejde for kommerciel udnyttelse af overskudshalm i
Nordsjælland.
Man har i godt 4 år leveret halm til Frederiksværk Varmeværk,
hvorved man har erhvervet en del erfaring med leverance af halm
til fyringsformål.
Af brevet fremgår, at der ved eventuel etablering af halmfyret
varmeværk i Jægerspris kommune, vil være tilstrækkelige mængder
overskudshalm til dette formål i rimelig nærhed, hvorved
vejtransporten kan minimeres i videst mulig udstrækning.
Forvaltningens bemærkninger;
Indstilling;
Til orientering
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ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER-KOMM. BYGNINGER.

økonomi i
Bilag:
Sagsfremstillin g :
På møde i den i forbindelse med energiprojektet nedsatte
arbejdsgruppe bestående af bl.a. Teknisk udvalg og Miljøudvalget
blev den 6. maj 1991 besluttet, at lade spørgsmålet om
energibesparende foranstaltninger i første omgang overgå til
Miljøudvalget.
Af budgetforliget for 1992 mellem S og SF fremgår bl.a., at der
skal anvendes energikonsulenter på alle kommunale ejendomme med
henblik på besparelser på dette område.
Forvaltningens bemærkninger:
Energibesparende foranstaltninger kan være varmebesparelser i
- ældre eksisterende bygninger
- nyere eksisterende bygninger
- det fremtidige byggeri
Elbesparelser i boliger og servicesektoren kan opnås ved
- mere effektive apparater
- mere effektiv belysning
- energistyring
- energibevidst adfærd
Besparelser i produktionserhverven kan primært opnås indenfor
- belysning
- pumpning
- køl/frys
- ventilation
- blæsere.
Hertil kommer potentielle energibesparelser på forsyningsomdet ved etablering af kollektiv varmeforsyning.
Energibesparende foranstaltninger bør vurderes udfra miljø
hensyn (bl.a. C02-emission) og samfunds-,selskabs- og privat
økonomi .
Energiprojektets intentioner vedr. energibesparelser omfattede
udover kommunale ejendomme også
- generel oplysning om energibesparelser
- organisering af lokale håndværkere
- varmepenge til pensionister.
Udgangpunktet for en diskussion bør være energiprojektets
energibesparelsesdel.
Indstilling;
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Til drøftelse
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DAGRENOVATION - ESROMARKEN, GERLEV.

Økonomi: kr. 8.700

(1991), kr. 21.750

(1992)

Bilag:
Sagsfremstilling:
Af brev fra Mangor & Nagel, indgået den 9.oktober 1991 fremgår,
at der i forbindelse med bebyggelsen Esromarken, Gerlev, skal
anvendes ialt 21 stk. 800 1 containere (12 stk. til rødt og 9
stk. til grønt affald).
Indflytning sker den 1. december 1991 (6 containere) henh. den
1. februar 1992 (15 containere).
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen har telefonisk indhentet følgende priser:
RB Container, Viborg:
kr.
Scan-Plast A/S, Holsterbro: kr.
H.E.W. A/S, Søndersø:
kr.

1450pr. stk.
1500pr. stk
2130pr. stk

(glasfiber)
(glasfiber)
(polyeten)

Alle priser er ekskl. moms.
RB Container har leveret kommunens 400/600/800 1 containere
og kommunens glas/papir-containere.
H.E.W. A/S har leveret kommunens 120/190 1 spande.
Forvaltning har anmodet RB Container og Scan-Plast A/S om
skriftligt at fremkomme med tilbud og leverings/garantibetingelser.
Udgifterne i 1991, kr. 8.700, kan finansieres over renovations
budgettet .
Indstilling:
Tilbuddet fra RB Container accepteres.
BESLUTNING:
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RENOVATION - MØLLEGÅRDSKOLEN.

Økonomi:
Bilag:
Sagsfremstilling:
I brev af 19. september 1991, indgået i forvaltningen den 31.
oktober 1991, anmoder Møllergårdskolen om at få ændret sin
renovationsordning. I øjeblikket sorteres affaldet i
undervisningen, men alt affald blandes i samme containere.
Man ønsker:
- rød og grøn container
- papir- og flaskecontainer
på central plads på skolen.
Desuden ønskes 1 rød og 1 grøn container til hjemkundskab.
Brevet er underskrevet på lærernes, elevernes og bestyrelsens
vegne samt af skoleinspektøren.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen vil hurtigst muligt tage initiativ til en løsning
af skolens affaldsproblem. Arbejdet vil blive søgt koordineret
med de andre skoler.
Med hensyn til evt. nyanskaffelser, f.eks. containere, vil dette
kræve, at udgifterne kan afholdes indenfor godkendt budget.
Udgifter til indvendige kasser til papir bør afholdes af skolen.
Indstilling:
Til orientering.
BESLUTNING:
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PRIVATISERING - RENSEANLÆG, KLOAKFORSYNING MV

Økonomi:
Bilag
Sagsfremstilling:
Fra firmaet Krüger har forvaltningen den 30. oktober 1991
modtaget kopi af brev, som firmaet har sendt til borgmesteren
på baggrund af Politiken's artikel den 9. oktober 1991, "Borg
mesterens private drøm".
Borgmesteren har overfor Politiken udtrykt en eventuel
interesse i at få kommunens driftsopgaver på teknik og
miljøområdet løst af private firmaer.
I brevet peger firmaet på en række forhold som andre kommuner
har lagt til grund for ønsker om at lade en privat virksomhed
drive og eje spildevandsanlæg f.eks.:
- kommunernes stramme økonomi
- vandmiljøplanens skærpede krav til udledning af spildevand
- strengere straffe, hvis miljøkravene ikke overholdes.
Af brevet fremgår, at overholdelsen af Vandmiljøplanens skærpede
krav efter Kommunernes Landsforenings og Miljøstyrelsens
opfattelse vil føre til en vækst i såvel omkostninger som i
antallet ansatte på mellem 60 og 70%.
Firmaet sammenligner driften af et renseanlæg med drift af en
avanceret kemisk industri der kræver højteknologisk udstyr og
specialviden som ikke altid er mulig at tilvejebringe i en
kommune.
Krüger tilbyder at overtage alle kommunale driftsopgaver på
spildevandsområdet.
Krüger foreslår, at firmaet får lejlighed til at komme til stede
for at orientere nærmere om de muligheder man ser for et
samarbejde om drift og vedligeholdelse af kommunens miljø- og
energianlæg.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
Udvalget anmodes om at tage stilling til, om firmaet Krüger
skal indkaldes til et møde.
BES t .t t t n t n c ?
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STIFTELSENS EJENDOMME - TILSLUTNINGSBIDRAG KLOAK.

Økonomi:
BILAG
Sagsfremstilling: I forbindelse med arbejdet med revision
af spildevandsplan er der optaget forhandlinger med stif
telsen om løsning af spildevandsforhold for en stor del af
stiftelsens ejendomme. Det drejer sig om:
Bygningskomplekset Jægerspris slot
Jægerspris Hovedgård
Skovridergården
Donekrogen
Kristiansminde
Drøftelserne har drejet sig om valg imellem to løsningskon
cepter, tilslutning til off. kloaknet eller decentral rens
ning. På grund af skærpede krav til udledning er tilslut
ning til kloak et rimeligt alternativ til udbygning af de
mindre renseanlæg, som er tilknyttet flere af ejendommene.
Stiftelsen giver imidlertid ved indgående skrivelse af 13.
september udtryk for et ønske om opgørelse over tilslut
ningsbidragene for de aktuelle ejendomme. Da ejendommene er
beliggende på meget store arealer er det nødvendigt at be
nytte betalingsvedtægtens særlige regler herfor, med efterfølg
ende godkendelse i byråd.
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at tilslutningsbi
dragene opgøres svarende til praksis for ejendomme i land
zone, d.v.s. mindsteafledningsret svarende til bebygget areal samt en udnyttelsesprocent på 40. Opgørelse for de ak
tuelle ejendomme udregnet på denne basis er vedlagt.
Miljøudvalget har behandlet sagen den 23.09.91 , nr. 463.
Udvalget ønsker, at tilslutningsbidraget beregnes på basis af et
skønnet (evt. målt) vandforbrug.
Som minimum betales efter det af forvaltningen udarbejdede oplæg.
Dette meddeles stiftelsen.
Ved en evt. senere revision af betalingsvedtægten medtages bereg
ningsprincippet baseret på en udnyttelsesprocent på 40.
Sagen fremsendes til byrådet med anmodning om godkendelse af be
regningsprincipperne .
Bemærkninger:
I flg. betalingsvedtægten ansættes tilslutningsbidrag for erhversejendomme i landzone på basis af skønnet vandforbrug.
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Da det ikke bør være mere fordelagtigt at etablere erhverv i land
zone end det er i byzone (f.eks. udlagte erhversgrunde) er for
valtningens indstilling udtryk for etablering af administrations
praksis, som sikrer opkrævning af et minimums beløb svarende
regler for ejendomme i byzone.
Det vil kræve detaljerede undersøgelser og forhandling at fast
lægge tilslutningsafgifter på basis af skønnet vandforbrug. An
vendelige tal kan først foreligge i løbet af 1-2 måneder.
ØK har behandlet sagen den 07.10.91 , nr. 626.
Sagen udsættes til senere afgørelse, når forvaltningen har haft
lejlighed til at foretage en vurdering af vandforbrug.
Endvidere vurderes spildevandsplanens affødte konsekvenser med
hensyn til en revision af betalingsvedtægt.

Stiftelsen er ved udgående skrivelse af 24.09.91 (bilag) orienteret om
miljøudvalgets beslutning. Ved indgående skrivelse af 14.10.91 (bilag)
beder Stiftelsen oplyst om beslutningen er i overensstemmelse med be
talingsvedtægten .
Vedtægten giver for erhversejendomme i landzone kun mulighed for fast
sættelse af tilslutningsbidrag i forhold til faktisk udledning, hvor
for der er behov for at vurdere miljøudvalgets beslutning i sagen ved
møde den 23.09.91.
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OVERVÅGNING OG STYRING AF KLOAKPUMPESTATIONER.

Økonomi : kr. 600.000
Bilag:
Sagsfremstilling:
Budget 1992 indeholder anlægsbevilling på kr.
600.000 til etablering af overvågningssystem til kloakpumpesta
tionerne. Systemet var planlagt udført i forbindelse med "Kloak
Syd" og idriftsættelse af de 16 pumpestationer tilknyttet denne
del af kloaknettet.
Det er planlagt, at overvågningssystemet senere skal udbygges
til også at omfatte andre objekter, renseanlæggene, vandværker
m. v.
Forvaltningens bemærkninger:
Installation af SRO - anlæg vil
muliggøre en betydelig mere rationel drift af kloaknet og rense
anlæg, hvorved der kan frigøres ressourcer til de arbejdsopga
ver, som nødvendigvis vil komme i forbindelse med udbygning af
renseanlæggene til fjernelse af næringssalte.
Ligeledes er der i forbindelse med vandforsyningen behov for at
aflaste det daglige driftspersonale, specielt i relation til overvågning uden for normal arbejdstid. Vandværksbestyreren har i
praksis ansvaret for de 4 kommunale vandværker 24 timer i døg
net.
Da overvågningssystemet skal være særdeles flexibelt og indehol
de muligheder for senere udbygning, vurderes der kun at være me
get få leverandører, som kan tilbyde den nødvendige ekspertise,
maskinel og programmel. Igennem de sidste 2 år har forvaltningen
undersøgt priser og specifikationer fra leverandører af SRO anlæg og det vurderes, at leverance af denne type i meget høj
grad må bygge på tillid til leverandørens organisation, og at
udbud i offentlig licitation ikke er hensigtsmæssig. Udbud vil
kræve udarbejdelse af meget detaljeret kravspecifikation, og ud
giften i den forbindelse vil langt overstige det beløb der kan
spares ved licitationen. Spredningen imellem de bydende på så
danne anlæg er på grund af de generelt pressede priser mindre
end 10 % - eller i dette tilfælde ca. kr. 60.000, hvilket ikke
er tilstrækkeligt til udarbejdelse af kravspecifikationer og ud
budsmateriale .
Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Miljøudvalget fremsen
der sagen til Teknisk udvalg idet det anbefales at forvaltningen
optager forhandling med potentielle leverandør(er) med henblik
på installation af SRO - anlæg i 1992.
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UDVALGSMØDER 1992.

Økonomi i
Bilag: Mødekalender 1992
Sagsfremstilling:
Forslag til udvalgsmødekalender for 1992 fremgår af bilag.
Udvalgsmøder foreslås placeret som nu, dvs. på mandage.
Med hensyn til udvalgsmøder i december 1991 og januar 1992
skal udvalget tage stilling til, om møde skal afholdes i
december 1991, alternativt primo januar 1992.
Forvaltningens bemærkninger:
Det bør overvejes, om mødetidspunktet kan ændres fra kl. 14.00
til kl. 13.00. Med hensyn til udvalgsmøder i januar 1992 ser
forvaltningen gerne, at første udvalgsmøde afholdes den 27.
januar. Behandling af indsigelser/ændringsforslag i forbindelse
med forslag til lokalplan 47, Kyndby losseplads, hvor fristen
for indlevering af indsigelser/ændringsforslag er sat til den
31. december 1991, bør i tilfælde af, at en behandling i miljø
udvalget er relevant, kunne ske på mødet den 27. januar 1992.
Indstilling;
Udvalget godkender mødekalender for 1992.
Udvalget tager stilling til eventuelt møde i dec.91.
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EFTERRETNINGSSAGER.

økonomi:
Bilagt
Sagsfremstilling:
1. AFAV I/S. Ref. fra best.møde den 1/11-91.
2. Skov- og Naturstyrelsen, 30/10-91.
Orientering om fritagelse for råstofafgift af råstoffer, der
opgraves på en losseplads til brug for afdækning af affald
på lossepladsen.
3. Videncenter for halm- og flisfyring, 28/10-91
Tilbud om gratis og uvildig konsulenthjælp til etablering af
nye halm- og flisfyrede varmeværker.
4. Rapport fra praktikant i miljøafdelingen, uge 45.
5. Miljøministeriet, brev af 30/10-91: Præcisering af Miljø
styrelsens vejledning nr. 3 1990 om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg.
6. AFAV I/S. Ref. af møde i gruppen af tekn. chefer den
15/11-91.

Skallegravning, j.nr. 01.09:
Fra Skov- og Naturstyrelsen er 12.11.91 modtaget referat fra mø
de 13.09.91 om fortsat skallegravning efter 1993. 18.11. er mod
taget materiale til brug for næste møde 20.11: oplæg til opmå
ling af bundforholdene i de tidligere gravede områder, oplæg til
undersøgelser i Jægerspris Bredning, notat om mulige klappladser
og analyseresultater fra Kignæs Mole og Marbæk Lystbådehavn.
Gebyr for levnedsmiddelkontrol, j.nr. 09.12.00:
Sundhedsministeriet fremdsender bekendtgørelse af 08.11.91 om
gebyrer for autorisation, godkendelse, tilsyn og kontrol mm. af
levnedsmiddelvirksomheder. Ikrafttræden 01.01.92. Pris for god
kendelse af en levnedsmiddelforretning uden tilvirkning vil bli
ve kr. 2000, og årligt gebyr kr. 1400. For børnehaver og vugge
stuer bliver det årlige gebyr kr. 1500.
Forvaltningens bemærkninger:
Indstilling:
Til efterretning.
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