imjmmunE

Dato
26.8.1991

MILJØUDVALGET

Side
1

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
MILJØUDVALGET

Mandag, den 26. august

DELTAGERE:

1991, kl. 14.00 i udvalgsværelse II

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

MØDET HÆVET KL.:

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr.

447

til

461 incl.

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
2

DAGSORDEN FOR MØDET:
Pkt.n r .
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.
Pkt.nr.

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

DISP. FRA NATURFREDN.L . TIL VANDHULLER I NORDSKOVE
FORSLAG TIL FRIKOMMUNEREG. FOR OFFENTL. PUMPELAG.
ADVOKATS. FOR BEDØMM. AF FORURENINGSS. I LANDERSLE
TILL. TIL UDLEDN. AF FORUR. GRUNDVAND I LANDERSLEV
LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.07.91.
MILJØTILSYN SIDEN 22.07.91.
RENOVATIONSTAKSTER.
KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.
STORSKRALD, INFORMATION.
STORSKRALD, FÆLLESRÅDET.
KORTPOLITIK.
ENERIGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE
FREDERIKSVÆRK KOMMUNES EVT. UDTRÆDEN AF AFAV.
EFTERRETNINGSSAGER.

u/tULKSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
3

Pkt.nr: 447

Journalnr

01.05.04

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3244

Sagsid/lbnr. 2464

Fdm. init.

DISP. FRA NATURFREDN.L. TIL VANDHULLER I NORDSKOVE

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg Amt har 01.08.91 vurderet en ansøgning fra Kong Fre
derik VII's Stiftelse om etablering af en række vildtagre og
vandhuller i den nordlige del af Nordskoven. Formålet er at forbedre
mulighederne for jagt på hhv. råvildt og andefugle idet Stiftelsen
har planer om at udleje jagten fra 1992.
Amtet har givet dispensation iht. naturfredningslovens § 43 til
udgravning af 5 vådområder i Nordskoven på steder, hvor der i for
vejen er moser. Et af de ansøgte steder kræver ikke dispensation.
Der er givet afslag til etablering i Sandvedsvang pga særpræget
flora og fauna. Tilladelserne er givet på specielle vilkår om
udgravnningernes udseende, og om begrænsninger mht udsætning og
fodring af ænder.
Der er ansøgt om etablering af 5 vildtagre. Tre af de ansøgte steder
kræver ikke dispensation. To steder ligger i vådområder, hvorfor der
er givet afslag; det vil være muligt at etablere vildtagrene udenfor
moseområderne i stedet.
Kommunen er klageberettiget iht. naturfredningsloven.
Indstilling:
- at amtets afgørelse tages til efterretning.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
4

Pkt.nr: 448
Journalnr.... : 06.02.15
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3245

Sagsid/lbnr. 2463

Fdm. init.

FORSLAG TIL FRIKOMMUNEREG. FOR OFFENTL. PUMPELAG.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Frederiksborg amt har 31.07.91 fremsendt forslag til frikommune
regulativ om overførsel af kompetance fra amtskommunen til
offentlige pumpe- og digelag i relation til vandløbsloven.
Forslaget indebærer, at en del administration i forbindelse med
revision og beregning af bidrag overgår fra amtet til de enkelte
pumpelag. Der foreslås intet ændret ved opkrævningen. Denne
varetages af kommunen efter reglerne i miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 424, hvorfor en ændring heraf næppe kan indbygges i et
frikommuneregulativ for amtet.
I kommunen drejer det sig om Jægerspris Landvindingslag, der
afvander via Jægerspris kanal. Den samlede årlige ydelse i 1991 er
kr. 99.957,42 fordelt på 5 ejendomme.
Amtet udbeder sig eventuelle kommentarer inden 01.10.91.
Bilag: udkast af 30.07.91 til frikommuneregulativ om overførsel af
kompetance fra Frederiksborg amt til offentlige pumpe- og digelav i
relation til vandløbsloven.
Indstilling:
- at forslaget godkendes,
- evt. med den bemærkning, at det kan synes hensigsmæssigt, at
også opkrævningen af bidrag overgår til pumpelagenes bestyrelse.
BESLUTNING:

u/f,<jr,Kü.FK±S KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
5

Pkt.nr: 449

Journalnr.... : 09.08

B.lbnr. 3246

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2462

Fdm„ init. P/y

ADVOKATS. FOR BEDØMM. AF FORURENINGSS. I LANDERSLE

Økonomi:

kr. 36.700

Sagsfremstilling:
26.11.90 pkt. 278 besluttede udvalget at forelægge spørgsmålet om
mulighed for erstatning for skaderne forvoldt fra Danformgrunden for
en advokat. Advokat Mariann Norrbom, fa. Bech-Bruun & Trolle, har
udarbejdet de ønskede bedømmelser (se MU 29.04.91 pkt 380 og MU
27.05.91 pkt. 404). Nu fremsender kontoret faktura for sine ydelser.
Indstilling:
- at beløbet debiteres konto 080 00 100-04, akut forureningsbekæm
pelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
6

Pkt.nr:

Journalnr

09.08

Sagsbehandler : MM

450

B.Ibnr. 3253
Sagsid/lbnr. 2470

TILL. TIL UDLEDN. AF FORUR. GRUNDVAND I LANDERSLEV

Fdm. init

PO

Økonomi;
Sagsfremstilling;
Frederiksborg Amt har i brev af 20.08.1991 givet tilladelse til
udledning af ialt 18 m3 oppumpet grundvand. Vandet stammer fra
Danformgrunden og boring 1 på Femhøj Vandværk. Der stilles vilkår on
max 5 liter/sek, om at mængden af halogenerede kulbrinter ikke må
overstige 30 ppb og om analyser.
Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før udløbet af klage
fristen på 4 uger.
Miljøafdelingen vil bruge denne periode til dimensionering af led
ningerne fra hhv. Danformgrunden og vandværket i samarbejde med
grundejeren; der skal tages kontakt med de berørte lodsejere.
Desuden må arbejdet med grundvandsmodellen fremskyndes for at kunne
fastlægge den fremtidige pumpestrategi.
Indstilling:
BESLUTNING:

til efterretning.

KIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
7

Pkt.nr: 451

Journalnr.... : 09.12.02
Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 3248

Sagsid/lbnr. 2460

Fdm. init.

LEVNEDSMIDDELSAGER SIDEN 20.07.91.

Økonomi i
Sagsfremstilling:
Levnedsmiddelkontrollen har siden 20.07.91 godkendt nedenstående:
Dalby Grill,
: Godkendelse til varmebehandling af om
trent serveringsklare levnedsmidler, konsumis, samt ikke-alkoholiske
drikkevarer.
Indstilling: til efterretning.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Side
8

Dato
26.8.1991

Pkt.nr: 452
Journalnr.... : 09.00

B.lbnr. 3247

Sagsbehandler : MM

Sagsid/lbnr. 2461

Fdm. init. yp.

MILJØTILSYN SIDEN 22.07.91.

Økonomi t
Sagsfremstilling;
Der vedlægges liste over tilsyn siden 22.07.91.
Bilag:

liste af 20.08.91.

Indstilling:

til efterretning

BESLUTNING:
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KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
9

Pkt.nr: 453
Journalnr.... : 07.00029
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3256

Sagsid/lbnr. 2467

Fdm. init.

RENOVATIONSTAKSTER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I forbindelse med den ny storskralds- og haveaffaldsordningen har
forvaltningen beregnet kommunens udgifterne samt hvad konsekvenserne
bliver (eller kan blive) for taksterne i 1992.
Samtidig er udgifter for alle andre affaldsordninger beregnet og
tilhørende takst opgjort.
Som et resultatet af disse beregninger er det nu er muligt at
oplyse borgerne, hvor meget hver enkelt ordning koster, f.eks som en
oplysning på bagsiden af ejendomsskatteskemaet for 1992.
Bilag: Notat vedr. renovationsbudget 1992.
Indstilling:
Udvalget fremsender sagen til økonomiudvalget med anbefaling.
BESLUTNING:
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
10

Pkt.nr: 454
Journalnr

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3255

Sagsid/lbnr. 2468

Fdm. init.

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

fy

økonomi :
Sagsfremstilling;
Den 28. juni 1991 er modtaget kopi af brev fra Frederiksborg
Amt til Miljøstyrelsen vedr. anke af tilladelse til fortsat
indvinding af grundvand på matr.nr. 14 Kyndby by, Jægerspris
kommune.
Af brevet fremgår bl.a. følgende:
- Miljøstyrelsen har anmodet om amtets evt. bemærkninger til klagen,
herunder om tilladelsen kan forlænges for 5 år
- amtets tilladelse er tidsbegrænset til 1. nov. 1993 ( omkring det
te tidspunkt forventes at lossepladsen er klar til at modtage
affald).
- den påtænkte losseplads er endnu ikke godkendt; resultatet af de
supplerende undersøgelser afventes.
Amtet henviser til Miljøministeriets delgodkendelse af 22. marts
1989 af "Regionplantillæg 1988, Retningslinier for lokalisering af
lossepladser i hovedstadsregionen", af hvilken det fremgår, at det
skal dokumenteres, at markvandingsmulighederne ikke vil blive skadet
af lossepladsen for de omkringliggende 5-600 ha landbrugsareal,
ekskel. arealeren mellem losseplads og recipient (hvor den pågælden
de markindvinding er placeret). Dette er dog ikke ensbetydende med
at indvindingen fra boringen må sløjfes, hvis lossepladsen etable
res. De igangværende miljøundersøgelser skal først afsluttes inden
en vurdering er mulig.
Amtet er på denne baggrund af den opfattelse, at indvindingstil
ladelsen ikke på nuværende tidspunkt kan forlænges til 5 år.
Indstilling;
Udvalget tager amtets brev til efterretning.
Amtet spørges om man forventer, at de igangværende supplerende un
dersøgelser giver mulighed for en vurdering af risikoen for in
filtration af perkolat til det nedre grundvandmagasin fra en evt.
lækage i losseladsmembranen.
Kemp & Lauritzen A/S orienteres om foreliggende skrivelse samt om
øvrige sagsakter af relevans for miljøundersøgelserne.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS k o m m u n e
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
11

Pkt.nr: 455
Journalnr

07.03.10

Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3254

Sagsid/lbnr. 2469

Fdm. init

KYNDBY LOSSEPLADS - AMTET.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
I brev af 4. juni 1991 har Miljøudvalget anmodet Frederiksborg Amt
om en bekræftelse på, at amtets tilladelse til indvinding til mark
vanding (matr.nr. 14 Kynndby by) er baseret på, at den pågældende
boring er placeret mellem lossepladslokalitet og Jægerspris bugt.
Endvidere ønskede udvalget en bekræftelse på, at særkravet i Miljø
ministeriets delgodkendelse af 22. marts 1988, omfatter øvrige markvandlingsboringer i området, men som ikke er beliggende mellem los
seplads og recipient.
Amtet bekræfter i brevet, at miljøudvalgets opfattelse af de nævnte
forhold er riktig.
Indstilling:
Til orientering. Kopi af brev fremsendes til Kemp & Lauritzen A/S.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
12

Pkt.nr: 456
Journalnr.... ; 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3257

Sagsid/lbnr. 2466

Fdm. init.

STORSKRALD, INFORMATION.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Næste indsamling af storskrald starter mandag den 2. september.
Herefter sker indsamling igen fra mandag den 30.september (uge 40).
Baseret på erfaringer fra disse 2 første indsamlingsrunder foreslås,
at der informeres om ordningen i Frederikssund Avis i uge 38 eller
39.
Fredag den 27. og lørdag den 28. sept. (i uge 39) indsamles også
miljøfarligt affald fra private husstande (Miljøbilen).
Indsamlingsresultater fra 1. miljøbilindsamling i maj måned kan
nævnes i samme annonce. Samtidig gøres der opmærksom på de kommende
afhentningsdage.
Forvaltningens bemærkning: Under forudsætning af, at annoncering
skal finde sted i uge 38 eller 39 kan annoncetekst ikke behandles på
næste miljøudvalgsmøde, mandag den 23. september (uge 39).
Indstilling; Annoncetekst udarbejdes af forvaltningen og forelægges
udvalgsformand til godkendelse. Godkendt tekst fremsendes til Frede
rikssund Avis.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26,8.1991

Side
13

Pkt-nr: 457
Journalnr.... : 07.01.05
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3251

Sagsid/lbnr. 2472

Fdm. init.

pfj

STORSKRALD, FÆLLESRÅDET.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
Den 10. juli 1991 er modtaget brev fra Fællesrådet for sommerhus
grundejerforeningerne i Jægerspris kommune v/
Brevet er en reaktion på kommunens annonce om storskraldsordningen
i Frederikssund Avis.
I brevet står bl.a.: "Det er med beklagelse, at Fællesrådet skal er
fare denne glædelige nyhed via pressen, hvilket vi må opfatte som en
kommunikationsbrist kommunen og Fællesrådet imellem."
Man ser frem til en nærmere orientering ved et møde med kommunen,
hvor evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med ordningens igangsæt
telse kan drøftes.
Indstilling: Til drøftelse.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
14

Pkt.nr: 458
Journalnr.... : 01.06.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3252

Sagsid/lbnr. 2471

Fdm. init.

KORTPOLITIK.

Økonomi:

15.000,-

Sagsfremstillinq;
Forvaltningerne i Skibby og Jægerspris kommune har afholdt
et møde med Kommunedata. På mødet blev aftalt, at Kommunedata
fremkommer med et revideret forslag til kontrakt. Desuden blev
aftalt, at de 2 kommuner fremsender diverse oplysninger til
brug for Kommunedatas løsning af opgaven. Det drejer sig om:
- budgetforslag for kortrelaterede aktiviteter i 1992 og senere
- organisation i tekn. forvaltning til brug for vurdering af
mulighederne for indplacering af ny arbejdsfunktion
- konkrete projekter hvor den ny teknik kan bruges
- status for kortsituationen, grundkort, ledningsplaner, eksempler
fremsendes
- oversigt over kommunens edb-system.
Det meste af materialet er fremsendt den 19. august 1991 med
bemærkning om, at kontrakten endnu ikke er underskrevet fra
kommunens side.
Forvaltningens bemærkninger;
Kontrakt foreligger nu i en form som forvaltningen kan godkende.
Dog bør teksten: "Rapporten skal foreligge i udkast medio september
1991" rettes til: "Rapporten skal foreligge i udkast 1. oktober
1991".
Indstilling:
Udvalget fremsender kontrakt ("Aftale om konsulentydelse mellem
Jægerspris kommune og Kommunedata vedr. bistand ved udarbejdelse
af kortpolitisk handlingsplan") med ovennævnte rettelse med anbe
faling til økonomiudvalget.
BESLUTNING:

’4 ,

J/tüKKSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
15

Pkt.nr: 459
Journalnr.... : 13.03.00
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3224

Sagsid/lbnr. 2440

Fdm. init.

py

ENERIGIPROJEKT I JÆGERSPRIS KOMMUNE

Økonomi;
Sagsfremstilling:
På møde i MU/TU-gruppen den 19. juni 1991 besluttedes at afholde
næste møde onsdag den 7. august 1991 kl. 15.00. Forvaltningen har
følgende forslag til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat nr. 3 fra 19. juni 1991.
Drøftelse af forslag til kommissorium
Varmeforsyningsloven.
Energi 2000.
Revision af kommuneplan.
Kollektiv forsyning, forsyningskilder og områder.
Evt. materiale fra Plan & Projekt.
Evt.

Indstilling: til drøftelse.
Beslutning:
Se mødereferat
Miljøafdelingens bemærkninger:
I henhold til MU/TU -gruppens beslutning den 7.august 1991,
fremsendes "Forslag til fremgangsmåde ved behandling af mulighederne
på varmeforsyningsområdet i Jægerspris kommune" med anmodning om
byrådets godkendelse, jfr. møderef. nr. 4.
Byrådet har behandlet sagen den 20.08.91 , nr. 458.
Nærværende punkt blev behandlet før pkt. 457.
Sagen tilbagesendes Miljøudvalget til nærmere bearbejdning.
Miljøafdelingen d. 21.08.91.
Til drøftelse.
BESLUTNING:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
16

Pkt.nr: 460
Journalnr.... s 00.01A04
Sagsbehandler : HE

B.lbnr. 3250

Sagsid/lbnr. 2473

Fdm. init.

FREDERIKSVÆRK KOMMUNES EVT. UDTRÆDEN AF AFAV.

Økonomi;
Sagsfremstilling:
Af brev fra tilsynsrådet, indgået den 26. juni 1991 fremgår, at
-brevet er sendt til Stenløse kommune som svar på Stenløse byråds
anmodning til tilsynsrådet om at indtræde i sagen.
I brevet angives de aktuelle paragraffer i AFAV-vedtægterne.
Herefter omtales en skrivelse fra Indenrigsministeriet af 19.juni
1984:
"Tilsynsmyndighedens kompetence til at afgøre fortolkningsspørgsmål
og tvister i kommunale fællesskaber."
I denne skrivelse er udtalt:
"Tilsynsmyndighedens kompetence til at afgøre uoverensstemmelser
vedr. fortolkningsspørgsmål i et kommunalt fællesskab er indskrænket
til uoverensstemmelser vedr. kommunalretlige forhold, uanset om der
i fællesskabets vedtægter er en bestemmelse, der uden begrænsning
giver tilsynsmyndigheden kompetence til at afgøre uoverensstemmelser
mellem parterne eller mellem fællesskabet og en af parterne vedrø
rende fortolkning af vedtægter eller vedr. fællesskabets drift eller
opløsning."
Tilsynsrådet henviser til denne udtalelse og meddeler, at
tilsynsrådet ikke har mulighed for at indtræde i sagen som anmodet.
Under henvisning til vedtægterne (§9, nr. 5, jfr. §19), har tilsyns
rådet ikke mod Stenløse kommunes ønske mulighed for at godkende, at
Frederiksværk kommune udtræder af interessentskabet.
Indstilling: Til orientering.
BESLUTNING:

u/tofiKOfKI £> KUMUNE
MILJØUDVALGET

Dato
26.8.1991

Side
17

Pkt.nr: 461
Journalnr

: oo.oo

Sagsbehandler : MM

B.lbnr. 1901
Sagsid/lbnr. 1689

Fdm. init.

Pil

EFTERRETNINGSSAGER.

Økonomi:
Sagsfremstilling:
JU
J.nr. 04.00 K 02
Skov- og Naturstyrelsen har fremsendt "Naturforvaltning 1989-1990 beretning fra det rådgivende udvalg efter Naturforvaltningsloven."
Der er iværksat næsten 500 naturforvaltningsprojekter i 1989 og 90,
og der er hertil anvendt godt 220 mi11. kr.
2

.

J.nr. 09.00
Frederiksborg Amt har fremsendt beretningen "Miljøtilsyn 1990" over
amtets tilsyn sidste år med rensningsanlæg, vandløb søer og kyst
vande, samt a-mærkede virksomheder.
3.
J.nr. 04.11.04
Friluftsrådet har fremsendt den internationale blå flag brochure,
samt oversigten over de strande og havne i Europa, der har fået blå
flag.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Regnskab for 1990 vedr. den fælleskommunale modtagestation
for olie- og kemikalieaffald.
Budgetforslag 1992 for modtagestationen.
Grundejerfor. "Bakkebo" vedr. med storskralds/haveaffaidsordning
KL, budgetvejledning, indførelse af miljøafgift på C02-udledning
AFAV I/S, ref. fra best. møde den 26/6-91.
AFAV I/S, handlingsplan for forbedring af kildesortering
AFAV I/S, ref. fra chefmøde den 14/6-91
Projekt skole, teknik, miljø, lokalsamfund: Informationsbrev nr.
1.
Lov om planlægning
Lov om miljøbeskyttelse
Brev fra Skibby kommune af 8/7-91 vedr. freonaftapning.
Materiale fra Plan & Projekt A/S

Indstilling:
Til efterretning.
BESLUTNING:
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