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TMF - Miljø
Affald
Den daglige drift kører fint. Teknikken (telefoner, mails, skype-møder m.v.)
fungerer fint - mails på fællespostkassen og henvendelser via RenoWeb
besvares løbende. Der er få telefonopkald. Storskrald og haveaffald
suspenderet indtil videre (meldes ud på hjemmeside og via SMS til dem, der
er tilmeldt denne løsning), dog køres storskrald fra ”storskraldsgårde” (Vi
regner fortsat med at rulle øget sortering ud til flerfamilieboliger pr. 1. maj.
Således forventes e-breve sendt til alle beboere over 18 år, inden ugens
udgang (eller snarest derefter i hvert fald). Dog skal der findes midlertidige
løsninger / fortsat hentes usorteret dagrenovation fra nogle
boligselskaber/bebyggelser, hvor det p.g.a. Corona-virus ikke har været
muligt at afholde generalforsamling som planlagt.
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Da mange lige nu arbejder hjemme, sker der en stigning i mængderne af
mad- og restaffald. Forvaltningen har derfor aftalt ugetømning fra 30. marts
med renovatøren – Urbaser svarende til sommerperioden. Det vil i sagens
natur koste ekstra og dermed påvirke taksterne. Tilsvarende oplever mange,
at kapaciteten i 4-kammerspanene ikke rækker. Derfor opfordres borgerne
til at afhjælpe problemet ved at samle plastaffald i klare sække og gemme
det til, storskraldsindsamlingen atter fungerer.
Med hensyn til genbrugspladserne er der på landsplan initiativer i gang med
henblik på at åbne disse – KL er i dialog med statslige myndigheder om
dette. Ligeledes kan det komme på tale at udvide åbningstiden for erhverv.
Virksomheder
Virksomhedsteamet foretager ikke fysiske tilsyn medmindre, der er tale om
akutte forureninger, og dem har vi heldigvis ikke haft nogen af endnu. Alle
andre opgaver varetages uændret, f.eks. behandling af ansøgninger fra
virksomhederne. Enkelte virksomheder har lukket deres administration ned,
hvilket betyder, at vi ikke kan arbejde med deres miljøsag p.t. Det er muligt,
at vi får problemer med at overholde tilsynsfrekvenserne i år, men det
afhænger af, hvor lang hjemmeperioden ender med at blive.
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Grundvand
Dagligt tjek af vandanalyser af foretages uændret. Dog meldte flere af
laboratorierne meldte i sidste uge ud, at laboratorierne ikke udtager de
såkaldte taphaneprøver jf. retningslinjerne for COVID-19, da vandprøverne
skal tages ude hos borgere eller institutioner mm. Vandværkerne er
underrettet – blandt andet om en udtalelse, der er kommet fra ”Central
Enhed for Infektionshygiejne” (CEI). CEI vurderer, at COVID-19 ikke kan
overføres til filtrene i vandbehandlingsanlæg, og at COVID-19 ikke vil
overleve vandbehandlingen og dermed ikke kan spredes via
vandforsyningen.
Ellers arbejdes hjemmefra på takstblade, indsatsplanen for
grundvandsbeskyttelse, vandindvindingstilladelse til Ll. Skensved vandværk
m.m.
Jordforurening
På jordforureningsområdet arbejder vi med de ansøgninger, som kom ind før
Corona-krisen startede. Det er vores oplevelse, at bygge- og anlægssektoren
er i fuld sving. Vi arbejder på at kunne give de nødvendige tilladelser for, at
dette arbejde kan fortsætte.
Natur
På naturområdet foregår sagsbehandling i den udstrækning, det kan lade sig
gøre under de givne omstændigheder og uden besigtigelse på selve stedet.
Det samme gælder aktiviteter på naturforvaltningsområdet, hvor
mulighederne for at løse opgaver hjemmefra i noget højere grad er
begrænset af den manglende mulighed for fysisk tilsyn, besigtigelse og
møder med involverede lodsejere.
Spildevand
På spildevandsområdet bestræber vi os på at holde hjulene i gang for den
private sektor som borgere i kommunen, da der stadig indkommer
oplysninger til eksisterende sager og helt nye ansøgninger i forbindelse med
byggerier. Desuden er der fortsat en del igangværende sager og en større
ophobet arbejdspukkel, som vi arbejder med at få nedbragt. Hovedopgaven
er fortsat Regn- og spildevandsplanen, hvor fokus er på, at kvalificere en
række tekniske mulige løsninger for Ølby Lyng.
Landbrug
På landbrugsområdet planlægges nogle online landbrugstilsyn på face-time
eller lignende. Det er lidt af et eksperiment, men det er for at undgå at
komme for langt bagud i forhold til årets tilsyn.
Vandløb
Her arbejdes med igangværende sager herunder besigtigelser ved vandløb
(uden andre). Særligt to hovedopgaver er aktuelle: Overlevere de 34 km
vandløb til nedklassificering i så god stand, at de lever op til regulativet og
lave skitseprojekter til indsatser på 20 km vandløb til Statens kommende
vandplan. Endvidere skrive projektansøgningen til Statens Vandområdeplan
2015-21 indsats på 6 km af Vedskølle Å.
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