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Tilsynsnotat for ulovlig afbrænding af drivhuse og affald på Bondehøjvej 6B den 18. juli 2006.
Baggrund:

Ved alarm på telefon 112, bliver Høje-Taastrup Kommunes Beredskab kaldt ud til afbrænding
af drivhuse og affald på Bondehøjvej 6B den 18. juli 2006. Beredskabet bliver alarmeret kl.
09.00 og ret kort tid herefter kontaktes kommunens miljøafsnit, som kører ud til branden.

Oplysninger:

Jeg konstaterer ved tilsynet, at der er sat ild til ca. 12 oplag af erhvervsaffald rundt omkring på
ejendommen. Tilsynet er i øvrigt dokumenteret ved fotos, som er bilagt til dette notat. Jeg ankommer til brandene kl. ca. 09.20.
Idet en repræsentant for ejendommen giver udtryk for, at kommunen skulle have givet tilladelse til afbrænding af affaldet, har beredskabet ikke påbegyndt slukningen af brandene før dette
er afklaret med undertegnede. Ejendommens repræsentant henviser til et møde, der skulle have
foregået med kommunens miljøchef, en planmedarbejder og kommunens beredskabschef John
Rasmussen.
Jeg oplyser over for ejendommens repræsentant, at kommunen ikke på noget tidspunkt har givet tilladelse til at foretage afbrændinger, og at der derfor er tale om ulovlige afbrændinger.
Kommunen har den 5. juli 2006 haft et møde med Per Hammel ude på ejendommen, Bondehøjvej 6B. Ved dette møde deltog Per Hammel, som ønsker at gennemføre et projekt hvor de
gamle drivhuse rives ned, planmedarbejder Annette Christiansen samt miljømedarbejder Mathias Schou-Nielsen, der har affald som speciale.
I forbindelse med dette møde spørger Per Hammel om han må afbrænde de gamle drivhuse.
Mathias Schou-Nielsen oplyser, at kommunen ikke kan give tilladelse afbrænding af drivhusene.
På et senere tidspunkt i perioden mellem mødet den 5. juli 2006 og den første afbrænding den
18. juli 2006 bliver kommunen kontaktet af Per Hammel telefonisk med henblik på at få oplyst
om affaldet fra nedrivningen af drivhusene må brændes af. Igen er svaret fra Mathias SchouNielsen, at kommunen ikke kan tillade afbrænding af affaldet fra nedrivning af drivhusene.
Ejendommen er beliggende i landzonen, hvor det er tilladt af brænde mindre mængder af haveaffald af, men altså ikke byggeaffald, som blev brændt af den 18. juli 2006.
Derfor vurderer kommunen, at der er tale om ulovlige afbrændinger, idet afbrændingerne bestod af drivhusenes trærammer, samt diverse paller, rafter, affald, samt at der også er kraftige
installationsledninger i bålene. Det ses endvidere, at plastik, som har været benyttet til solafskærmning i drivhusene, brændes af. Drivhusene har været opbygget med trærammer, som
er malet og imprægneret.
Der er derfor tale om afbrænding af forurenet træ, og blandt andet ledninger, som kan medføre
udvikling af skadelig røg, og frigivelse af forurenende stoffer til jorden.

Klokken godt 10.00 afslutter jeg tilsynet af afbrændingerne, som nu langt overvejende er slukket af kommunens beredskab.

Noteret den 23. august 2006

Jørgen Partsch
Miljøteknisk medarbejder

Vedlagt: Billeder fra Høje-Taastrup Kommunes tilsyn med ejendommen Bondehøjvej 6B, 2630 Taastrup den
18. juli 2006.
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