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Godtgørelse ved forurenede parceller.

Baggrund
I forbindelse med en konkret sag om forekomst af bygnings- og vejaffald på en konkret 
parcel, har Udvalget for Politik. Koordinering og Økonomi bedt et oplæg til håndtering af 
disse sager.

Ved salg af kommunale parceller indføjes følgende standardvilkår:

Ejendommen overtages med dennes rette tilliggende og tilhørende alt den stand, hvori 
den er og forefindes og køberen bekendt uden ansvar for sælger med hensyn til eventu-
elle mangler, ej heller i henseende til jordbundsforholdene.

Ved dette vilkår fraskriver kommunen sig et hvert ansvar for parcellens beskaffenhed.
Vilkåret har fra starten været møntet på bundens bæreevne, idet denne kan veksle me-
get i kommunen. Kommunen har forinden underskrift opfordret køberne til selv at under-
søge bundforhold og nogle tilfælde har kommunen bekostet en undersøgelse i forbindelse 
med salgsstart.
På trods af ovenstående har kommunen efter politisk behandling i nogle særlige  tilfælde 
alligevel dækket nogle af udgifterne til bundsikring.

Med hensyn til udgifter til oprensning efter jordforurening reguleres disse efter lov om 
jordforurening. Loven er trådt i kraft 1.1.2001 og kan derfor ikke anvendes på gamle sa-
ger. I stedet skal disse sager dømmes efter miljøbeskyttelsesloven.
Generelt skal forureneren betale for oprensning. Hvor forureneren ikke kan findes vareta-
ges opgaven af Regionen. Dette kan tage meget lang tid og oprensning sker efter nøje 
prioritering.

Hedensted kommune er ansvarlig handlinger, som er foretaget af de gamle kommuner - 
herunder også sogneråd fra før 1970. H 

Der er været et par tilfælde, hvor kommunen har dækket udgifter til oprydning.

1. Gl. Landvej i Lindved: Fjernelse af primært bygningsaffald på storparcel ejet af 
kommunen siden 1960èrne. Har formentlig været opfyldningsareal/deponerings-
plads.
Udgift ca 312.000 kr.

2. Fjernelse af bygningsaffald på Skiltemagervej (erhverv) Udgift 50.000 kr. Stam-
mer fra tidligere landbrugsejendom, som blev nedrevet for ca 15 år siden af kom-
munen. Nedriver havde nedgravet en del brokker frem for at fjerne disse. Entre-
prenøren findes ikke længere, hvorfor der ikke kunne gøres ansvar gældende.


