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Afgørelse om byggeaffald i skrænt ved Ørumvej, 8721 Daugård
Hedensted Kommune træffer jf. Miljøbeskyttelseslovens § 85 stk. 1 om, at det 
begrænsede omfang af byggeaffald er af underordnet betydning for 
miljøbeskyttelsen. 

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. miljøbeskyttelseslovens § 85 stk. 2.
Hedensted Kommune vil ikke foretage sig mere i sagen.

Historik
Hedensted Kommune traf den 22. december 2014 afgørelse jf. 
Miljøbeskyttelseslovens § 85 stk. 1 om, at manglende nedknusning af nyttiggjorte 
byggematerialer til stabilisering af skrænt og begrænset omfang af forurenende 
byggematerialer er af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen, da påfyldningen 
er af et begrænset omfang. 
Afgørelse blev truffet på baggrund af besigtigelse af udpegede dele af skrænten.

Hedensted Kommune har den 30. juli 2015 modtaget notat: Kontrol af fyldtykkelse 
dateret den 10. juli 2015 udført af Rambøll, hvori der er redegjort for udførsel af 3 
boreprøver på skrænt på ejendommen Ørumvej 64, 8721 Daugård ved skel til 
Ørumvej 80, 8721 Daugård.

Det er i Rambølls notat beskrevet, at der er udført 3 håndboringer på skrænten, og 
det er oplyst, at der er observeret byggeaffald i form af tegl, beton, tagpap, 
stumper af eternitplader og elektrikerrør i overfladen ved boringerne. I boringerne 
ned til 2,2-2,9 m er der truffet sand, ler, sten og tørv. Der er ikke truffet affald i 
fyldjorden.

Efter kontakt til Rambøll, Hans Grønlund Madsen, der har skrevet notatet på 
baggrund af notater fra en prøvetekniker i firmaet, er der pr. mail modtaget i alt 23 
billeder, som er taget af Poul Daugaard på prøvetagningstidspunktet. Af de 23 
billeder er 6 billeder af affaldsfraktioner i overfladen, hvoraf 3 er nærbilleder af 
affald, der også er på andre billeder. Der er et billede af et mindre areal med et 
stykke tagpap, stumper af eternitplade og en prop til metalrør. Et andet billede 
viser et stykke afdækningsplast og det sidste billede viser teglbrokker. Rambølls 
prøvetekniker har til sin kollega Hans Grønlund Madsen udtalt, at ”der var ikke ret 
meget affald, men det var der og det lå spredt rundt omkring i overfladen”.
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Ved Hedensted Kommunes besigtigelse den 9. december 2014 (foretaget af 
undertegnede og Susanne Juul Sørensen, begge fra Natur & Miljø) blev der 
foretaget visuel besigtigelse af skrænten fra skellets start mod vest og ca. 250 m 
mod øst. På den pågældende strækning er de 3 boringer efterfølgende udført. 
Boring 3 er udført i området, anvist af klager, hvor Kommunen foretog 7 
udgravninger, dvs. hvor der er truffet tegl som stabiliserende materiale. Der blev 
kun fundet ganske få affaldsfraktioner på den besigtigede strækning.

Ved besigtigelse den 16. april 2015 foretaget af Lene Stegemejer (By & Landskab) 
og Katrine Birchløv (Byggeservice) blev der foretaget visuel besigtigelse af hele 
skrænten, og der blev ikke bemærket affald.

Vurdering
Ved boreprøver i skrænten er der ikke truffet byggeaffald i fyldjorden, og med 
baggrund i Rambølls notat og Kommunens 2 besigtigelser i øvrigt den 9. december 
2014 og 16. april 2015 vurderes omfanget af byggeaffald på overfladen af 
skrænten til at være beskedent.

Med venlig hilsen

Lene Thorgaard
Ingeniør, Natur & Miljø


