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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 23. april 1990, kl. 14.00 i udvalgsværelse II

DELTAGERE:

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

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

99

til

130

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 99 NATURPLEJE VED PROJEKT FEMHØJ
Pkt.nr. 100 BERETNING VEDR. MILJØTILSYN 1989
Pkt.nr. 101 MILJØTILSYN MED SKYDETERR./KAP.5-GODK.AF NY BANE
Pkt.nr. 102 MILJØFORHOLD PÅ SVANEGÅRDEN,
Pkt.nr. 103 OPBEVARING AF GØDNING OG KOMPOST PÅ SVANHOLM
Pkt.nr. 104 UDBEDRING AF MØDDINGPL.PÅ ORDRUPDAL,
Pkt.nr. 105 SANERING AF KLOAKNETTET I JÆGERSPRIS BY OG N.DRÅBY
Pkt.nr. 106 BIDRAG FRA AMTS- OG STATSVEJE TIL SPILDEVANDSANLÆG
Pkt.nr. 107 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRU.VAND
Pkt.nr. 108 VANDINDVINDING I JÆGERSPRIS KOMMUNE I 1989
Pkt.nr. 109 NEDLÆGGELSE AF OREBJERG HUSE VANDVÆRK
Pkt.nr. 110 INVESTERINGSOVERSIGT
Pkt.nr. 111 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 112 PAP OG PAPIR - DISPENSATION
Pkt.nr. 113 TILSKUD - INDSAMLING FRA ERHVERVSVIRKSOMHEDER
Pkt.nr. 114 LUFTFOTOGRAFERING
Pkt.nr. 115 DIGITAL KORTLÆGNING
Pkt.nr. 116 HALM- OG FLISFYRING
Pkt.nr. 117 ENERGIDATA
Pkt.nr. 118 MILJØVENLIG ENERGIFORSYNING
Pkt.nr. 119 INFORMATION - FARLIGT AFFALD
Pkt.nr. 120 KYNDBY LOSSEPLADS MV
Pkt.nr. 121 KYNDBY LOSSEPLADS Pkt.nr. 122 KYNDBY LOSSEPLADS
Pkt.nr. 123 JORDRENSEANLÆG
Pkt.nr. 124 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUSE - GENERELT
Pkt.nr. 125 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS
Pkt.nr. 126 MILJØINFORMATIONSPJECE
Pkt.nr. 127 PRAKTIKANT I MILJØAFDELINGEN
Pkt.nr. 128 MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN
Pkt.nr. 129 GIFTKURSUS
Pkt.nr. 130 AFFALD, DIVERSE
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Pkt.nr: 99
Journalnr.... : 04.04

B.lbnr. 967

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 644

Fdm. init.

NATURPLEJE VED PROJEKT FEMHØJ

Økonomi; kr.100.000
Sagsfremstilling;
Der har længe været tanker om at etablere arbejde med
naturpleje ved Projekt Femhøj, og 29.03. fik en delegation
fra Jægerspris en inspirerende forevisning af det
velfungerende naturplejeprojekt i Frederiksværk kommune.
Umiddelbart efter sendte miljøafdelingen vedlagte
invitation ud til visse grønne foreninger samt
lodsejerrepræsentanter til et møde om nedsættelse af en
interessegruppe for naturpleje. Hensigten er at inddrage
ekspertisen i de lokale foreninger i størst muligt omfang.
Der kan vælges opgaver med pleje af vandhuller, søer,
skrænter eller diger.
Det er indlysende, at det til rådighed værende materiel
sætter begrænsninger for, hvilke opgaver, der kan vælges.
Nødvendigt/ønskeligt er forskelligt håndværktøj, motorsave
med beskyttelsesudstyr, traktor med vogn, traktorspil,
skurvogn. Derudover kan det blive aktuelt med entrepenørbistand til oprensning af søer. Der bør derfor afsættes
midler på budget 1991.
Bilag: Invitation af 04.04.90 til kommunens grønne
foreninger.
Indstilling:
- at udvalget beslutter, hvilke medlemmer, der skal
deltage i mødet 03.05,
- at udvalget beslutter, om det vil iværksætte tiltag
indenfor naturpleje, forudsat at der kan etableres de
nødvendige organisatriske rammer, og forudsat, at der
kan peges på konkrete projektmuligheder,
- at udvalget anbefaler til økonomiudvalget, at der
afsættes kr. 100.000 på en anlægskonto på budget 1991.
Beslutning:
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Pkt.nr: 100
Journalnr....

09.00

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 968
Sagsid/lbnr. 645

Fdm. init.

BERETNING VEDR. MILJØTILSYN 1989

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøafdelingen har udarbejdet vedlagte beretning over
kommunens miljøtilsyn i 1989. Det fremgår, at der er
opnået et rimeligt kendskab til, hvilke virksomheder (incl.
landbrug), der findes i kommunen. For den altovervejende
del mangler på nuværende tidspunkt et basistilsyn. Det
bedømmes som muligt i løbet af 1990 at besøge alle kapitel
5-virksomheder, og større landbrug. Det er ikke realistisk
at regne med at besøge alle virksomheder i 1990, da mange
tilsyn må forventes at medføre opfølgen.
Tilsynet med privat vandforsyning, oplag af olie og med
private spildevandsanlæg har i 1989 ikke fuldt ud været
tilfredsstillende, idet forholdsvis mange resurser er
benyttet til etablering af sagsbehandlingsprocedurer og
-systemer. Denne systemopbygning er ikke afsluttet, og det
må forventes, at der i 1990 stadig vil være tale om en
forholdsvis større indsats det rent administrative niveau,
og færdigbehandling af ikke-afsluttede sager.
Personaleforbruget angives til 0,7 årsværk til tilsyn,
incl. Levnedsmiddelkontrollens andel. Der findes en aftale
mellem KL og miljøministeren om, at der i gennemsnit skal
være 1 medarbejder til miljøtilsyn pr 10.000 indbyggere.
Der er altså nu i Jægerspris afsat årsværk, der nærmer sig
dette niveau, hvilket er en klar forbedring i forhold til
tidligere. Det må forventes, at tidsforbruget pr. tilsyn
vil ligge højt, indtil alle virksomheder er besøgt, idet
førstegangstilsyn er væsentligt mere resursekrævende end
rutinetilsyn. Årsværkopgørelsen forudsætter, at den ene af
miljøafdelingens medarbejdere kan anvende 0,4 årsværk til
tilsyn alene - der er således ikke meget ledig tid til fx
kapitel 5-godkendelser.
Bilag: Udkast af 11.04.90 til tilsynsberetning
Indstilling:
- at udvalget godkender beretningen
- mht. tilsynet i 1989,
- mht. plandelen for 1990. Det skal bemærkes, at
det anførte tilsynsniveau for 1990 forudsætter, at
der friholdes ialt 0,6 årsværk i miljøafdelingen
til tilsyn. Hvis dette ikke kan lade sig gøre,
må tilsynsberetningen korrigeres.
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Pkt.nr: 101
Journalnr.... : 09.02.11
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 969

Sagsid/lbnr. 646

Fdm. init.

MILJØTILSYN MED SKYDETERR./KAP.5-GODK.AF NY BANE

Ph'

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Forsvarets bygningstjeneste har i vedlagte brev af 04.04.
fremsendt redegørelse over anvendt ammunition og
skydetidspunkter og -steder i 1989, samt angivet, at der
ikke eksisterer relevante støjmålinger for Jægerspris
Skydeterræn.
Redegørelsen er svar på anmodning af 04.12.89 (besluttet på
UTM 30.11.89 pkt. M131). Heri redegøres for det ønskværdige
i, at det gældende reguleringsgrundlag for skydeterrænet
(påbud af 11.08.83) revideres med henblik på at opnå et
bedre grundlag for miljøtilsynet, sideløbende med at
ansøgningen om kapitel 5-godkendelse for en ny skydebane
ved Hovnæsbakken behandles.
Bygningstjenestens redegørelse er et godt grundlag for det
fremtidige arbejde. Den forestående revision er en stor
arbejdsopgave, der ydermere kræver et stort specialkendskab
til støj fra skydevåben. Bygningstjenesten er interesseret
i en afklaring så hurtigt som muligt. Hvis miljøafdelingen
selv skal varetage denne opgave, vil der fragå meget tid
fra tilsynsopgaverne, jf. andet punkt på dagsordenen.
Bilag: Brev af 04.04.90 fra Forsvares
bygningstj eneste.
Indstilling:
- at det drøftes, hvilke retningslinier for
aktiviteter, der skal arbejdes henimod, herunder
anvendte våbentyper, tidsrammer og kontrolmuligheder,
- at mulighederne for at skaffe ekstra bistand til
opgaverne med revison af gældende paragraf 44-påbud og
udarbejdelse af kapitel 5-godkendelse af ny skydebane
overvejes.
BesJ *— ----
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Pkt.nr: 102
Journalnr.... : 09.17

B.lbnr. 971

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 647

Fdm. init.

MILJØFORHOLD PÅ SVANEGÅRDEN,

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der er 05.04. ført landbrugstilsyn på Svanegården.
Tilsynsrapport liiger i sagen. Der har flere gange været
klager over lugtgener fra ejendommens gylleanvendelse.
Der var ved tilsynet ikke lugt. Udbringning af gylle sker
efter en markplan, der er udarbejdet af konsulent.
Harmonikravet (max 1,7 dyreenheder pr. hektar) er opfyldt.
Der er ingen opgørelse over, hvor tit, naboerne føler sig
generet af gyllelugt. Svanegårdens ejere er meget
opmærksomme på problemet, og de oplyser, at de i den
daglige drift i stort omfang tager nabohensyn. De foreslår,
at der udarbejdes en kapitel 5-godkendelse for ejendommen.
Listetypen er J 04, bolignære husdyrbrug (mindst 15
dyreenheder, mindre end 50 m fra nabobeboelse). En sådan
godkendelse burde kommunen have krævet, før genopførelse af
ejendommens stald efter brand i 1987. På dette tidspunkt
blev gyllebeholderen opført.
Indstilling:
- at der udarbejdes en kapitel 5-godkendelse for
Svanegården,
- at klagerne opfordres til at føre journal over
lugtgenerne fra gylleopbevaring og -håndtering.

I UliCtiM j. ris.

o?. /7.

I

i

Dato
230490

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
8

Pkt.nr: 103
Journalnr.... : 09.17

B.lbnr. 974

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 648

Fdm. init.

OPBEVARING AF GØDNING OG KOMPOST PÅ SVANHOLM

Økonomi :
Sagsfremstilling:
Der er 20.02.90 ført landbrugstilsyn på Svanholm, og der
ligger tilsynsrapport i sagen.
Der anvendes en del tilført hestemøg, der komposteres.
Kompost er en godkendt opbevaringsform (jf. bekendt
gørelsens paragraf 8). Det kræves dog, at oplaget
overdækkes, så regnvand ikke kan trænge igennem. Der er
ikke anvist en bestemt form for overdækning. Ved tilsynet
drøftedes muligheden af, at stakke oplaget op med skarp ryg
og samtidig drage omsorg for, at der øverst lægges noget af
det mest halmrige møg.
Møddingpladsen Ml er en del af ensilagepladsen E, der er
taget i brug til gødningsopbevaring. Afgrænsningen af især
møddingpladsen sikrer ikke i tilstrækkeligt omfang
opsamling.
Ungdyrstaldene M3 og M4 krydses af dræn - afstandskravet
er 15 m. Der er grusbund. Ydermere fodres udenfor
stalden, hvorfor regnvand kan vaske gennem foderet.

Indstilling:
- at der tages stilling til, om den beskrevne form for
kompostopbevaring kan godkendes,
- at der udstedes påbud iht. husdyrgødningsbekendt
gørelsens paragraf 29 om udbedring af ensilagepladsen,
specielt mht. den del, der anvendes til møddingplads,
således at der inden 2 måneder indsendes et projekt for
udbedring, og arbejdet udføres inden 01.09.90,
- at der iht. samme paragraf stilles påbud om ændring
af ungdyrstalden mht. afstand til vandløb og udformning
af foderplads.
Beslutnin
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Pkt.nr: 104
Journalnr.... : 09.17

B.lbnr. 976

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 649

Fdm. init

UDBEDRING AF MØDDINGPL.PÅ ORDRUPDAL,

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Der har været ført basistilsyn på Ordrupdal 05.03.90.
Møddingpladsens afløb er uheldigt indrettet, idet der kun
er et enkelt afløb med deraf følgende risiko for
tilstopning. Ydermere er fugningen mellem randelementerne
ikke tæt alle steder, og afgrænsningen i
nordsiden er ikke ført tilstrækkeligt langt mod øst.
Indstilling:
- at der udstedes påbud iht. husdyrgødnings
bekendtgørelsens paragraf 29, således at der udbedes et
projekt for udbedring inden 01.06., mens arbejdet
fysisk skal udføres inden 15.08.90.
Beslutnina:

PH

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
10

Pkt.nr: 105
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 980

Sagsid/lbnr. 650

Fdm. init.

SANERING AF KLOAKNETTET I JÆGERSPRIS BY OG N.DRÅBY

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Som besluttet ved miljøudvalgsmøde den 29. januar 1990 har
forvaltningen anmodet firma Dines Jørgensen & CO A/S om at
udarbejde overslag vedrørende udgifter til nødvendige
undersøgelser, som skitseret ved det forslag til
undersøgelsesprogram, der behandledes på mødet. Et
sådant overslag fremgår af indgående skrivelse af 15.
marts 1990.
Overslaget dækker undersøgelsesprogram med følgende
hovedelementer:
Konstatering af faktiske dimensioner
Indmåling i plan og højde
Måling af vandmængder
Spuling og TV-inspektion
Gennemregning af kapacitet
Forslag til fremtidig struktur
Forslag til renoveringsplan incl. økonomi
Overslaget for det samlede program er kr. 480.000,Resultatet af undersøgelserne er tilvejebringelse af:
Grundlag for ajourføring af tegningsgrundlag
Beslutningsgrundlag for afskæring af regnvand
Dimensioneringsgrundlag for bassiner til nedbringelse
af antallet af årlige aflastninger over
over fa1dsbygværk.
Grundlag for renoveringsplan
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at de nødvendige
midler afsættes på driftsbudgettet for 1991. Udgiften er
en forudsætning for at tilrettelægge nødvendige
renoverings- og struktureringsopgaver hensigtsmæssigt, og
det vurderes at være særdeles lønsomt at anvende et beløb
svarende til mindre end 10% af den forventede anlægssum
til forundersøgelser, planlægning m.v.
Beslutning:
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Pkt.nr: 106
Journalnr.... : 09.00.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 982

Sagsid/lbnr. 651

Fdm. init.

BIDRAG FRA AMTS- OG STATSVEJE TIL SPILDEVANDSANLÆG

Økonomi:
Sagsfremstilling :
Indgående skrivelse: 27. marts 1990 fra Frederiksborg Amt,
teknisk forvaltning, vejafdelingen om tidsplan for
vedtagelse af ny betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i
Jægerspris kommune.
Af hensyn til budgetlægning anmoder amtets vejafdeling med
henvisning til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
af 23. december 1987 om følgende oplysninger:
1. Hvornår Jægerspris kommune forventer at have udarbejdet
fælles betalingsregler i overensstemmelse med loven.
2. Vejbidragets størrelse for amts- og statsveje i 1990 og
følgende år.
Udgående skrivelse: 2. april 1990 til Frederiksborg amt.
Det oplyses til amtet, at hidtidige regler vil finde
anvendelse indtil ny vedtægt er vedtaget ( i flg. nævnte
lov senest med udganden af 1993), og at der arbejdes på at
færdigbehandle ny vedtægt til ikraftsættelse pr. 1. januar
1991.
Da driftsbidrag fra amts- og statsveje bortfalder efter den
nye lov, vil kun anlægsbidrag være aktuelt når ny vedtægt
træder i kraft. Da endelig investeringsplan for
anlægsopgaver på spildevandsområdet først kan udarbejdes
når revision af spildevandsplan, renoveringsplan m.v. er
udarbejdet, kan anlægsbidragets størrelse ikke fastsættes
på nuværende tidspunkt.
Det er derfor meddelt amtet, at der for 1990 vil blive tale
om et beløb svarende til 4% af den samlede driftsudgift
eller ca. kr. 85.000, medens det ikke på nuværende
tidspunkt er muligt at give anvendelige oplysninger for
efterfølgende år.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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Pkt.nr: 107
Journalnr.... : 13.02.01
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 984

Sagsid/lbnr. 652

Fdm. init.

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRU.VAND

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Indgående skrivelse: 6. april 1990 er modtaget ansøgning
fra "Kulhuse Ny Havecenter", v/ Conny Birthe Larsen,
3630 Jægerspris.
Ejendommen, som ansøgningen er knyttet til , matr. nr.: 10D
af Bakkegårde, tilhører "Skovens Brugsforening" og er
udlejet/forpagtet til "Kulhuse Ny Havecenter".
Ansøgningen omfatter vand til vanding af ca. 2 ha
landbrugsjord drevet som gatneri, med træer og buske som
afgrøde. Den anførte årlige vandmængde er 5000 - 7000 m3,
med en pumpekapacitet på 8 m3/time.
Bemærkninger : Det aktuelle areal er beliggende nærmere end
300 m fra en af Skovsognets Vandværks boringer, og det vil
ikke være muligt at placere ny indvinding uden konflikt med
denne boring. Indvindingen fra boringen udgør ca. 20.000 m3
(ca. 10% af den samlede produktion fra vandværket), og
boringens kapacitet og vandkvalitet betyder, at boringen er
af mindre betydning for værket. Boringen er dog reserve ved
svigt af forsyning fra den primære indvinding i
skydeterrænet.
Virksomheden har subsidiært anmodet om vandforsyning fra
"Skovsognets Vandværk".
Indstilling: Miljøafdelingen indstiller, at ansøgningen
fremsendes til Frederiksborg Amt med anbefaling om
tilladelse til indvinding af maksimalt 7000 m3/år med et
maksimalt timeforbrug på 8 m3 på betingelse af:
at boring/brønd placeres i størst mulig afstand fra
vandværkets boring.
Begrundelsen for anbefaling er, at vand til markvanding er
en forudsætning for virksomheden, og at indvindingen er så
beskeden, at den ikke i nævneværdig grad kan påvirke
vandværkets indvinding.
Beslutning:
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Sagsid/lbnr. 653

Fdm. init

P/7

VANDINDVINDING I JÆGERSPRIS KOMMUNE I 1989

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På grundlag af oplysninger fra indehavere af ret til
vandindvinding (ca. 80 ) er der udarbejdet indberetning
til amtet om de mængder af grundvand, der i kommunen er
oppumpet i 1989. Indvindingen fordeler sig på følgende
måde:
Offentlige vandværker

727.000 m3

Private fælles vandværker

454.000 m3

Enkeltejendomme (ca. 300 a 150 m 3 )
Markvanding etc.
Ialt ca.
Indstilling: Til orientering
Dao 1iifn inrr•

45.000 m3
548.000 m3
1.774.000 m3

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
14

Pkt.nr: 109
Journalnr.... : 13.02.00
Sagsbehandler : CGP

B.lbnr. 986

Sagsid/lbnr. 654

Fdm. init.

Pli

NEDLÆGGELSE AF OREBJERG HUSE VANDVÆRK

Økonomi:*
I
Sagsfremstilling:
Orebjerg Huse Vandværk er et fælles privat vandværk, som
forsyner ca. 20 ejendomme, ejes og drives af Orebjerg
Gods. Ejeren af godset,
har ved hen
vendelse givet til kende, at han ønsker at nedlægge
vandværket og sløjfe boringen, hvorfra indvindingen
foregår.
I følge den tinglyste aftale, som er indgået om levering
af vand fra værket, kan godset opsige ordningen med 6
måneders varsel. Godset har imidlertid ved forhandling
med Dalby Huse Vandværk opnået aftale om, at dette
vandværk vil overtage ledningsnet og forsyning mod en
tilslutningsafgift på ca. kr. 3.000 pr. boligenhed.
Claus Palsbøll ønskede oplyst hvordan Jægerspris kommune
stiller sig til sammenlægning af de nævnte vandværker.
Indstilling : Til drøftelse.
Beslutning:
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Sagsid/lbnr. 657

Fdm. init.

INVESTERINGSOVERSIGT

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Med henblik på at kunne præsentere et færdigt forslag til
investeringsoversigt for perioden 1991-94 senest den 1. maj
1990, vil miljøafdelingen på mødet præsentere et diskus
sionsoplæg udfra hvilket en prioritering skal fortetages.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:

/h ve d yw fim e /J)
tM tJL.
r'n «
’

■csL

d fl

UJvtXjpeyk

¿X'-/f?

L_

^/ C-

rC\jå\~bh -e^>

%/
*

/- *C—2 </-

L'".

e jd e y f

i '1s ^

¿&c<-X/

&-yS'^

re-/i"<srih v

i §•«>!varet den:

i(¿net©! j. m.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
16

Pkt.nr: 111
Journalnr

07.01.00

Sagsbehandler : HE
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INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

Økonomi;
Sags fremstilling:
Ved skrivelse af 30. marts 1990 fremsender Carl Bro A/S
licitationsresultater fra licitation på indsamling af glas
og papir, afholdt den 26. marts 1990.
Der indkom 12 tilbud. Carl Bro A/S har gennemgået tilbud
dene og resultaterne fremgår af vedlagte oversigt. Firmaet
indstiller at tilbuddet fra følgende firma accepteres:
De Grønne Miljøbiler
2750 Ballerup
Indstillingen skyldes, at firmaet har afgivet et meget for
delagtigt tilbud på glasindsamlingen. Ved samtidig at over
drage firmaet papirindsamlingen, selvom de ikke er bil
ligst, mener Carl Bro A/S at dette kan modvirke at firmaet
bevidst misligeholder kontrakten, såfremt glaspriserne fal
der væsentligt under de 300 kr/ton, som er grundlaget for
firmaets tilbud.
Miljøafdelingens bemærkninger:
De Grønne Miljøbiler har afgivet følgende tilbud:
Glas:
Papir:

-29.85 kr pr.uge pr. container
81.00 kr ------- "-----------

Med en fradragspris på kr. 3.00 i tilfælde af at firmaet
får begge entrepriser skal kommunen betale kr. 48.15 pr.
uge pr. container.
Med ialt 25 containere bliver de årlige kommunale udgifter
på ca. kr. 62.500.
Vælges istedet kombinationen billigste pris på glas
(kr.-29.85) og billigste på papir (kr.46.80 fra fir
maet Containerrenovation) vil de årlige udgifter tilsva
rende blive ca. kr. 22.000.
Carl Bro A/S forhandler pt med tilbudsgiverne. Indsamlings
ordningen kan finansieres over ejendomsskatten. For ca.
3.000 husstande vil det årlige gebyr ligge i intervallet
7 - 2 0 kr pr husstand. Kommunen skal regne med større
administration i tilfælde af at 2 entreprenører. Des
uden må forventes at en entreprenør vil medføre bedre
service af containere og containerpladser.
Bilag:Licitationsresultater
Indstilling: Carl Bro's indstilling følges forudsat at
forhandlingerne ikke resulterer i et andet resultat eller
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Beslutning:
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PAP OG PAPIR - DISPENSATION

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Af skrivelse af 20. marts 1990 fra firmaet Erik Jørgensen &
Søn A/S,
2760 Måløv, fremgår at firmaet har
tegnet kontrakt med et antal virksomheder i kommunen om af
hentning og afsættelse af papir og pap til genvindingsin
dustrien.
Under henvisning til vedlagte kontrakter ansøges om dispen
sation for samtlige virksomheder for deltagelse i nuværende
eller kommende kommunale indsamlingsordninger i henhold til
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 882 af 11. dec. 1986,
idet man henviser til § 4, stk. 2.
Den ene kontrakt er en genvindingskontrakt mellem fir
maet og H.G.Konsum, Kulhuscentret, Krakasvej 1A, Kulhuse,
3630 Jægerspris. Aftalen er indgået den 12. marts 1990 og
indebærer, at 2 stk 4 m3 papbure og 1 stk 13.5 m3 vippe
container afhentes 1 gang pr. uge.
Firmaet yder virksomheden 100% afsætningsgaranti til genan
vendelse. Til dokumentation herfor er desuden vedlagt kopi
af genvindingsaftale mellem firmaet og Averhoff &. Co. A/S.
Denne aftale løber fra den 1. jan. 1990 og omfatter leve
rance af returpapir indenfor kategorierne bølgepap (løst/
komp.), blandet papir/pap og aviser (indsaml.kval.).
Miljøafdelingens bemærkninger:
Regulativ for pap/papir fra erhvervsvirksomheder er formelt
trådt i kraft samme dag som byrådet godkendte regulativud
kastet, dvs. den 20. feb. 1990. Ordningen er reelt ikke
etableret endnu og er ikke bekendtgjort i lokale aviser i
henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3 . Dispensation kan
gives i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2. Det er da
virksomhedens pligt til at underrette kommunen, hvis grund
laget for dispensationen bortfalder, dvs hvis der ikke
længere afleveres til genanvendelse.
Virksomheden skal hvert år tilsende kommunen oplysninger om,
hvilke mængder der er afhentet, samt af hvilken transportør.
Virksomheden vil modtage et specielt skema hertil af kommunen.
Det er dog miljøafd. opfattelse at dispensation ikke skal gi
ves. Vognmanden (Erik Jørgensen) har mundtlig overfor AFAV lo
vet at ikke indgå nye aftaler der reducerer omfanget af den
kommunale ordning. Alle lokale vognmænd er bedt om at afleve
re deres kunderegister til AFAV. Eksisterende kunder bliver
der ikke rørt ved men man blev bedt om at undgå at udnytte
kendskab til den kommende kommunale ordning ved at tegne nye
kontrakter.
Dette er en nytegnet kontrakt og der bør ikke gives dispensa
tion.

JffiGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
19

Den kommunale ordning forudsættes fungere fra den 1. maj 1990.
Kontrakt mellem AFAV og Smørum Papir/Renovadan mangler pt AFAVs
underskrift.
Indstilling: Afslag på dispensationsansøgning med henvisning til
bekendtgørelse nr. 882, gældende regulativ og øvrige aftaler jf.
miljøafdelingens bemærkninger.
Beslutning:
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B.lbnr. 992

Sagsid/lbnr. 660

Fdm. init

TILSKUD - INDSAMLING FRA ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra MST er modtaget skrivelse af 2. april 1990 vedr.
standardtilskud til iværksættelse af indsamlingsordning
for genanvendelige materialer og produkter fra erhvervs
virksomheder (btg. 882).
Rådet vedr. genanvendelse og mindre forurenenede teknologi
har besluttet at yde kommunen et tilskud på 75% af kom
munens administrative merudgifter incl. information i for
bindelse med en udvidelse af indsamlingen i henh. til bkg.
882 af 11. dec. 86, dog maksimalt 34.000 kr ekskl. moms.
Bekendtgørelsen pålægger kommunen at iværksætte indsam
linger fra engros- og detailhandelsvirksomheder. Der fore
kommer dog betydelige uudnyttede mængder returpapir i af
fald fra alle typer erhvervsvirksomheder.
I skrivelsen redegøres for hvilke aktiviteter der er til
skudsberettigede og for spec. vilkår, bl.a. krav til regu
lativ. I et vedlagt notat er vilkårene nærmere beskrevet
ligesom notatet giver vejledning omkring iværksættelse af
indsamlingsordningen.
MST anmoder om at Jægerspris kommune skriftligt meddeler,
hvorhvidt vi ønsker at gøre brug af tilsagnet. Såfremt det
te ikke er sket inden 3 måneder fra modtagelsen af nær
værende skrivelse, bortfalder tilsagnet.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Det egentlige arbejde med denne indsamlingsordning ligger i
AFAV-regi. Arbejdet, herunder regulativ, er efter aftale
med de enkelte kommuner fra begyndelsen lagt tilrette efter
den udvidede ordning, dvs ordningen omfatter alle typer
af erhvervsvirksomheder med mere end 50 kg pap/papir pr
mån.
Indstilling:
AFAV anmodes om på Jægerspris og på de øvrige kommuners
vegne at fremsende fornøden dokumentation til MST, herunder
oplysninger om medgået timeforbrug mv. i de enkelte kom
muner .
Beslutning

JffiGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
21

Pkt.nr: 114
Journalnr.... : 01.06.00
Sagsbehandler : HE
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Sagsid/lbnr. 673

Fdm. init.

LUFTFOTOGRAFERING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 30. marts 1990 er modtaget ordrebekræftelse fra Geoplan
på luftfotografering i foråret 1990. Ydelser og leverancer
fremgår af firmaets tilbud af 13.februar 1990.
Miljøafdelingen har afholdt et planlægningsmøde med firmaet
og bl.a. diskuteret signalering, dvs. afmærkning af brønd
dæksler mv.
Materielgård, Femhøj, Jægerspris vandværk og vor egen vand
forsyning er igang med signalering i hele kommunen ekskl.
sommerhusområder. Arbejdet forventes at være færdigt onsdag
den 11. april hvorefter fotografering kan finde sted i
påskedagene, forudsat godt vejr.
Radio Hornsherred vil informere om hvorfor vi maler "byen
hvid."
Den kommunale nettoudgift, kr. 17.000, foreslås finansieret
over konto 080 00 055-07, spildevandsplanlægning. Resten af
udgifterne, kr. 25.000 inkl. forstørrelser mv., vil blive
dækket via det kommende energiprojekt.
Indstilling; At finansiering sker som foreslået.
Beslutning:

lu lM

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
230490

Side
22

Pkt.nr: 115
Journalnr.... : 01.06.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 995

Sagsid/lbnr. 663

Fdm. init.

DIGITAL KORTLÆGNING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Af skrivelse af 9. april 1990 fra Kort- og Matrikel
styrelsen (KMS) fremgår, at den digitale kortlægning
i TO-standard af Sjælland, Lolland, Falster og Møn
startede den 1. januar 1990.
Kortlægningen sker i et samarbejde mellem KMS, KTAS,
NESA, NVE og SEAS.
Jægerspris kommune kortlægges i etape 5 og data herfra
forventes færdige og klare til brug i marts 1992.
Kortværket er nærmere beskrevet i en folder. Heraf frem
går bl.a. at kortets nøjagtighed er ca. 75 cm, dvs en for
holdsvis dårlig nøjagtighed, men iflg. samarbejdsparterne
tilstrækkelig til ledningsregistrering og f.eks. miljø- og
råstofregistrering, region- og lokalplanlægning, vandløbs
registrering, vej administration mv.
KMS vil aflægge kommunen et besøg mhp at præsentere kort
værket .
Miljøafdelingens bemærkninger:
KMS-kortværkets nøjagtighed medfører, at man må stille sig
tvivlende over for anvendeligheden i byområder. Udenfor
disse områder og f. eks. i sommerhusområder, vil kortværket
formentlig være mere velegnet, navnlig set i relation til
de forholdsvis lave fremstillingsomkostninger.
Indstilling :
1) Miljøafdeling og og udvalgsformand mødes til en
drøftelse med KMS.
2) Udvalg og afdeling afholder en temadrøftelse med
emnet "Digital kortlægning - hvorfor og hvordan".
Beslutning:
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HALM- OG FLISFYRING

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra "Videncenter for halm- og flisfyring" er den 21. marts
1990 modtaget rapport om halmfyring samt videncentrets års
rapport for 1989.
I følgebrev nævnes at man med interesse har erfaret, at der
i Jægerspris kommune er planer om at undersøge muligheden
for at etablere et halmfyret varmeværk.
Centret har mulighed for at tilbyde gratis assistance (ca.
80 tim) i forbindelse med igangsætning af et evt. projekt.
Indstilling:1) Firmaet Plan & Projekt tilsendes en kopi
af nævnte skrivelse.
2) Rapport og årsberetning til orientering.

PH
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ENERGIDATA

Økonomi:
Sagsfremstilling :
Ved skrivelse af 2. april 1990 indbyder HNG og Energi
styrelsen 8 kommuner i Frederiksborg Amt, herunder Jægers
pris, til et orienteringsmøde om ajourføring af den kom
munale energikortlægning.
Mødet finder sted den 4. maj 1990.
Som begrundelse for mødet angives, at Energistyrelsen har
udviklet et nyt edb-system som muliggør en enkel og løbende
opdatering af den kommunale energikortlægning. Ca. 200 af
landets kommuner benytter sig af dette system.
Ajourføringsarbejdet vil for hver kommune medføre en ar
bejdsindsats på ca. 25 timer. Energistyrelsen varetager
den edb-mæssige side og stiller en konsulent til rådighed.
Miljøafdelingens bemærkninger:
I forbindelse med det kommende energiprojekt skal kommunen
indsamle og levere ajourførte oplysninger om energibehov,
indstallationer, bygningstyper mv.
Indstilling;
1) Afdelingen deltager i mødet.
2) Firmaet Plan & Projekt orienteres.
Beslutning:
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Sagsid/lbnr. 659

Fdm. init

MILJØVENLIG ENERGIFORSYNING

Økonomi^
Sagsfremstilling:
Fra HNG er modtaget skrivelse af 22. marts 1990, stilet til
kommunalbestyrelsen og repræsentantskabsmedlemmer i HNG. Af
skrivelsen fremgår, at regeringen og Socialdemokratiet har
indgået en aftale om øget anvendelse af kraftvarme, natur
gas og andre miljøvenlige brændsler samt om eludbygningen i
90'erne.
Vedlagt er fremsendt:
1) Aftalen mellem regering og Soc.dem. af 20/3-90.
2) Redegørelse om øget anvendelse af kraftvarme, naturgas
og andre miljøvenlige brændsler, dateret 20/3-90.
3) Pressemeddelelse fra Energiministeriet af 20/3-90.
4) Forslag til lov om varmeforsyning af 7/11-89.
5) Ændringsforslag til lov om varmeforsyning, 20/3-90.
Aftalen vil blive behandlet på det ordinære repræsentant
skabsmøde i HNG fredagden 1. juni 1990.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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INFORMATION - FARLIGT AFFALD

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Landerslev Bylaug fremsender skrivelse af 20. marts 1990.
Skrivelsen er stilet til miljøudvalget. Det fremgår at
man på en generalforsamling har vedtaget følgende:
"Bylauget skal henvende sig til kommunens miljøudvalg mhp
at vi som borgere bliver informeret om, hvorledes vi slip
per af med kemisk husstandsaffald."
Miljøafdelingens bemærkninger:
Den kommunale modtageplads i Gerlev er det rigtige afleve
ringssted for dette affald. Åbningstiden gør det dog ikke
nemt at benytte pladsen. En udvidet åbningstid bør drøftes.
Stedet er heller ikke kendt af alle. Bl.a. mangler et vej
skilt fra Bygaden i Gerlev og evt. også et fra Skovnæsvej.
Tilbud på skilte er indhentet og ligger i sagen.
Mostrup-vejviseren indholder oplysninger om modtagepladsen
samt om mulighederne for at benytte H.P.Isenkram.
Mange købmænd modtager idag brugte batterier.
Konklusionen er dog, at eksisterende ordninger, enten det
drejer sig om olie- og kemikalieaffald eller om køleskabe,
cykler mv. er for dårlige.
I første omgang skal information om eksisterende ordninger
forbedres.
I næste omgang skal disse ordninger udbygges og suppleres.
Bilag: Brev fra Landerslev Bylaug
Indstilling: Miljøafdelingen udarbejder et oplæg til
1) information om eksisterende ordninger
2) udbygning og supplement til disse.
Beslutning:
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PH

KYNDBY LOSSEPLADS MV

Økonomi:
Sagsfremstilling:
På vegne af sommerhusejerne i Dalby huse og på vegne af
Koordinationsrådet er fremsendt skrivelse af 31. marts
1990, stilet til miljøudvalget.
Brevet, der tager udgangspunkt i begrebet "herligheds
værdier", er samtidig sendt til et lokalt blad.
Bilag: Kopi af brev
Indstilling:Til drøftelse
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Hf

KYNDBY LOSSEPLADS -

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 5. april 1990 havde udvalgsformand, næstformand og
miljøafd. møde med
fremviste diverse dokumenter i sagen:
- en bankgaranti som DSV skulle stille viste sig ikke at
være gyldig.
har i dec. 89 hævet handeln med DSV
har ført forhandlinger med en anden part
- disse forhandlinger har ikke ført til noget
- DSV har fået fristforlængelse tinglyst indtil 1. maj 1991
- fristforlængelsen er påklaget og sagen forventes afgjort
inden udgangen af maj måned 1990
- købesum iflg. DSV-kontrakt: 6,2 mio. kr. (ca. 40 ha)
- 10% tipafgift til Falkentoft, ca. 2 mio. kr pr år
- 30% aktier i lossepladsen til Falkentoft
Indstilling:
tilsiges at deltage i næste
udvalgsmøde mhp at få hele udvalget orienteret samt for at
få sagen yderligere belyst, herunder en afklaring på den
verserende sag i Østre landsret (fristforlængelsen).
Beslutning:
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PH

KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Under forudsætning af at den gældende politiske udmelding
omkring etableringen af en losseplads ved Kyndby er, at en
losseplads kan etableres forudsat at de miljømæssige under
søgelser viser at dette er forsvarligt, skal følgende
fremgangsmåde (hovedtræk) anbefales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Undersøgelser gennemføres
Miljømæssig vurdering
Juridisk vurdering
Lokalplanlægning
Kap. 5-godkendelse
Projektering
Igangsætning
Ibrugtagning

En detaljeret tids/aktivitetsplan bør udarbejdes hvor den
tidsmæssige sammenhæng mellem disse aktiviteter belyses.
Frederiksborg Amt har på møde den 22. marts 1990 udtalt,
at det kun er en teoretisk mulighed for at amtet ikke
kan godkende en placering på det aktuelle sted. Losse
pladsen er indarbejdet i gældende regionplan og er katego
riseret som en lokalitet til umiddelbar realisering.
Miljøundersøgelserne skal bruges til en miljømæssigt opti
mal etblering.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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JORDRENSEANLÆG

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Tirsdag den 3. april 1990 blev afholdt et møde på rådhuset
i Jægerspris med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør
og miljøafdeling samt med repræsentanter fra Rengøringstek
nisk institut/Miljøteknisk institut.
Formålet var at drøfte mulighederne for placering af et
anlæg til jordrens i Jægerspris kommune.
En beskivelse af et jordrensanlæg kan findes i sagen.
Et evt. anlæg i Jægerspris kommune vil kræve et areal på
ca. 40.000 m2. Der må forventes en hel del transport til og
fra. Antallet af lokale arbejdspladser anslås til 3-4.
Firmaet har ikke interesser på vognmandssiden. Et jordrens
anlæg kan medføre et behov for en losseplads i nærheden.
3 lokaliteter blev diskuteret:
- ved modtageplads i Gerlev
- syd for industriareal (syd for Nørhaven)
- ved en evt. losseplads i Kyndby
Der er endnu ikke foretaget en behovsanalyse for en pla
cering i Jægerspris/Nord-sjælland.
Miljøafdelingens bemærkninger:
Et anlæg for jordrens er at sammenligne med en losseplads,
dog med den forskel, at der ikke permanent skal deponeres
jord på renseanlægget. Problematikken omkring en placering
er altså på mange punkter analog med en losseladsplacering,
f.eks. i relation til hensynet til grundvandsressourcer.
Et anlæg af denne type er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, kategori C6 på listen over særligt foru
renende virksomheder der er en a-mærket virksomhedstype,
dvs. at amtsrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed.
En kombination modtageplads for olie- og kemikalieaffald,
genbrugscontainerplads og behandlingsanlæg for forurenet
jord kan evt. overvejes.
Miljøafdelingen vil rekvirere kopi af kap. 5-godkendelse
for tilsvarende anlæg i Kalundborg hos Vestsjæll,

døti;

Indstilling: Foreløbig kun til orientering.
Beslutning:
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fy

HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUSE - GENERELT

Økonomi:
Sagsfremstilling•
I skrivelse fra
4000 Roskilde, modtaget den 3. april 1990, fremgår, at
der i sommerhusområdet under grundejerforeningen "Over
Dråby Strand" nu er 22% af grundejerne der har taget fast
helårsophold.
I skrivelsen anføres at
- dette strider mod hensigterne om fritidsområde
- at området bliver præget heraf i negativ retning.
Man vil ikke længere acceptere denne udvikling. Før man
foretager sig noget spørger man:
1) Agter kommunen at fortsætte med at tillade fast helårs
beboelse?
2) Vil der blive flere tilladelser end de allerede givne?
3) Hvad er kriteriet for at opnå tilladelse til fast be
boelse?
Miljøafdelingens bemærkninger:
Miljøafdelingen ønsker en generel drøftelse af problemer
omkring dispensationsregler, klager, tilsyn og straffe
bestemmelser. Udgangspunktet for en sådan drøftelse bør
være:
- Lovgrundlaget
- Planstyrelsens arbejdsgr ppe
- Jægerspris kommunes praksis
- Håndhævelse
Bilag:

Til støtte for en drøftelse er vedlagt:
- notat om helårsbeboelse i sommerhuse
- vejledning om dispensation fra forbudet mod
helårsbeboelse i sommerhusområder

Indstilling: Til drøftelse
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HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Ejeren af sommerhuset
matr. nr. 8 D af Landerslev
ansøger igen om tilladelse til at bebo ejendommen hele
året
På Teknisk udvalgs møde den 30. nov. 89 blev meddelt af
slag.
Ny ansøgning er indgået i forvaltningen den 25. jan. 90.
Som bilag til ansøgningen er den 13. marts 1990 modtaget
2 stk lægeerklæringer.
I den nye ansøgning fremføres, at den virkelige grund til
ansøgning om dispensation er:
- man ønsker at sælge lejlighed i København
- man har flyttet sammen igen
- man har ikke råd til at gifte sig.
En dispensation ville give muligheder for salg af lejlighed
og fornyet ægteskab.
Desuden anføres at slidgigt besværliggør færdsel i trapper.
Den ene lægeattest underbygger denne påstand.
Den anden lægeattest oplyser at ansøgeren er tilkendt mel
lemste invalidepension, også her pga slidgigt samt pga af
en bindevævssygdom og dårlige nerver.
Indstilling: Der meddeles afslag med henvisning til at
anøgningen ikke opfylder nogle af de kriterier som lægges
til grund for tilladelser.
Beslutning:
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MILJØINFORMATIONSPJECE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra udvalgsformand Peter Hartmann er modtaget udkast til
informationspjece om aktiviteter indenfor miljøområdet i
Jægerspris kommune, i udkastet benævt "Naturperlen mellem
fjordene".
Miljøafdelingens bemærkninger:
Afdelingen takker for oplægget og tillader sig at frem
komme med følgende betragtninger:
1) Ideen er absolut god.
2) Der er mange interessante emner i oplægget.
3) Udkastet har præg af partipolitisk manifest.
4) Teksten bør kortes ned.
5) Der bør være et hovedemne.
Bilag: Udkast til pjece
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning:
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PRAKTIKANT I MILJØAFDELINGEN

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Miljøafdelingen har i uge 13 haft en praktikant fra Sogne
skolen, 8. klasse.
Rapport er udarbejdet og ligger sagen. Et pænt lille tak er
med glæde modtaget i forvaltningen.
Indstilling: Til orientering.
Beslutning:
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MILJØRÅDET FOR ISEFJORDEN

Økonomi:
Sa gsfremstilling:
I følgebrev til protokolat fra møde den 15. marts 1990
opfordres de udvalgsmedlemmer, som ikke deltog i Miljø
rådets møde at meddele hvilken adresse, post fra Miljø
rådet skal fremsendes til - privat eller kommunal adresse.
Inga Nielsen deltog ikke i mødet.
Vedlagt er fremsendt pjecen "Tænk stort, start småt".
Indstilling: 1) Inga Nielsen oplyser ønske mht post.
2) Til orientering
Beslutning:
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PH

GIFTKURSUS

Økonomi:
Sagsfremstilling;
Statens Skadedyrslaboratorium meddeler i skrivelse af 20.
marts 1990 stilet til Karl Kristian Hansen, at Karl Kris
tian’s besvarelse af den skriftlige prøve ved afslutningen
af "Giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med
phosphorbrinteudviklende midler", var tilfredstillende.
Karl Kristian vil senere modtage tilladelse fra Kemikalie
inspektionen .
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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AFFALD, DIVERSE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Følgende skrivelser mv. er modtaget:
1)

MST, Affaldskontoret, 27/3-90.
Anvendelse af rent, sorteret bygningsaffald til byggeog anlægsformål.
2) MST, Affaldskontoret, 27/3-90.
Vedr. registrering af deponerings- og forbrændings
anlæg. 3) Vejledning fra MST, nr.2, 1990:
Bortskaffelse af affald
4) AFAV, 5/4-90.
Vedlagt indkaldelse til best.møde den 27/4-90 er frem
sendt
- notat af 4/4-90 fra adv. Preben Lunn
- notat af 29/3-90 fra Kommunernes revisionsafd.,
begge notater vedr. Frederiksværk kommunes evt. ud
træden .
5) AFAV, 2/4-90.
Nye priser på genbrugsmaterialer.
6) AFAV, 2/4-90.
Vedr. regulativ, pap/papir og spørgeskemaudsendelse.
7) AFAV
Referat fra best.møde den 23/3-90.
8) AFAV
Referat fra chefmøde nr. 3 den 16/3-90.
9) AFAV
Åbningstider
10) AFAV, Birger Lund A/S
Overordner handlingsplan for slamdisponering
11) AFAV, 13/3-90.
Levering af materialer til genanvendelse.
12) AFAV, 4/4-90
Indsamling og aflæsning af affald
Indstilling: Til orientering
Beslutning:
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Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 131

til 133

incl.

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.nr. 131 [D2 INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR
Pkt.nr. 132 [D2 KAP.5-GODK.AF LANDERSLEV RENGØRINGS- OG HÅRPL.MIDLPkt.nr. 133 [D2 TRICHLORETHAN I EN AF BORINGERNE PÅ FEMHØJ VANDVRK

tøJfU

n

'T0

kca

:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side

Dato
230490

2

Pkt.nr: 131 [
Journalnr.... : 07.01.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 1067

Sagsid/lbnr. 709

Fdm. init.

Jh

INDSAMLING AF GLAS OG PAPIR

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Fra Carl Bro A/S er modtaget forslag til kontrakt mellem
Jægerspris kommune og De grønne miljøbiler vedr. indsamling
af glas og papir.
Bilag; Forslag til kontrakt
Indstilling: Kontraktforslag anbefales.
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KAP.5-G0DK.AF LANDERSLEV RENGØRINGS- OG HÅRPL.MIDL

Økonomi:
Sagsfremstilling:
har 25.04. søgt om god
kendelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 efter at
byrådet 17.04. punkt 165 besluttede at henvise til en ny
godkendelsesprocedure. Det nye firma, Landerslev
Rengørings- og Hårplejemidler, har lejet den nordligste
bygning på
. hvor al produktion og lager
skal foregå. Der skal blandes og aftappes
rengøringsmidler, samt aftappes færdigblandede
bilplejemidler.
I vilkårene foreslås, at kun de i ansøgningen anførte
stoffer må anvendes, og at der derudover kun kan gives
konkret tilladelse til produkter indenfor Rengørings-,
hår- og bilplejemidler. Derudover kræves foranstaltninger
til sikring af muligheden for opsamling af spild, samt
kvartalsvis afrapportering af produktion og dannelse af
kemikalieaffald (produktionsrester).
Godkendelsen foreslås tidsbegrænset til 2 år.
Der vedlægges udkast til godkendelse.
Godkendelsen kan udnyttes umiddelbart efter, at den er
meddelt, mens normal annoncering først kan finde sted
i Frederikssund Avis 16.05.
Bilag:

udkast af 27.04. til kapitel 5-godkendelse.

Indstilling:
- at der gives kapitel 5-godkendelse på de anførte
vilkår,
- at der mod sædvane annonceres i Frederiksborg
Amtsavis hurtigst muligt efter beslutningen, samt
efterfølgende i Frederikssund Avis.
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TRICHLORETHAN I EN AF BORINGERNE PÄ FEMHØJ VANDVRK

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Efter at der er fundet bl.a. trichlorethan i boringen på
Landerslewej 66 er der foretaget tilsvarende analyser i
hver af de 4 boringer på Femhøj Vandværk.
Der blev i boring 1 fundet 103 mikrogram trichlorethan pr.
liter, og i boring 2 0,08. Desuden er der 0.16 mikrogram
trichloretylen i boring 1. I boring 3 og 4 blev der ikke
påvist nogle af stofferne.
I boringen på Danform er indholdet af trichlorethan steget
efter at der har været pumpet i tre uger fra 5 til 24
mikrogram.
I det vand, der blev sendt frem til forbrugerne, lå
indholdet af trichlor tæt ved 1 mikrogram pr. liter, hvor
der opereres med en grænseværdi på 1-3 mikrogram pr. liter
(se vedlagte pressemeddelelse).
26.04. blev der i samarbejde med Frederiksborg Amt, Poul
Rasmussen, drøftet, hvad der må gøres. Følgende aftaltes:
Fra boring 1 og boringen på Danform pumpes for fuld kraft
til kloak for at hindre, at forureningen breder sig til de
gode boringer. De fire vandværksboringer analyseres for
trichlorethan med mellemrum. Også drikkevandet vil blive
analyseret.
Det er ikke muligt at sige noget om varigheden af denne
afværgeforanstaltning. Erfaringer fra bl.a. Ølstykke
indicerer et længerevarende forløb.
Boring 2 vil blive benyttet mindst muligt i den kommende
tid.
Derved påhviler den samlede vandforsyning boring 3 og 4.
De har næppe kapacitet til at varetage den samlede
vandforsyning, selv om der spares på vandet. Supplerende
forsyning kan derfor blive nødvendig, enten i form af en
ny boring, af sammenkobling med Jægerspris Vandværk eller
hvis det er muligt forsyning fra en nærliggende boring til
markvanding.
Bilag: Pressemeddelelse af 26.04.90.
Indstilling:
til drøftelse.
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