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Klage over afgørelse fra Odder Kommune - byggeaffald i skov 

 

Kommunens sagsnummer 727-2018-108572 

 

Odder Kommune har den 5. september 2018 givet en skovejer en lovliggørende tilladelse til at lade et stort 
læs byggeaffald blive liggende i skoven, idet kommunen har valgt at betragte byggeaffaldet, der primært 
består af tagplader, som vejfyld. DN-Odder skal hermed klage over kommunens afgørelse. Efter vores 
mening burde kommunen for længst have forlangt affaldet fjernet fra skoven. 

Om forløbet: 

I september 2017 opdagede en skovgæst, at der to steder i skoven ved Oudrupgård var læsset store mængder 
affald af. Som de vedhæftede billeder viser, drejer det sig om adskillige tons blandet affald, dog primært 
knuste tagplader. Til affaldet var der gravet to "laguner", den ene direkte op og ned af en skovmose, så en del 
af affaldet var i kontakt med mosens vand. 

Vi anmeldte sagen til Odder Kommune den  29. september 2017 og havde forventet en hurtig afgørelse i 
overensstemmelse med sædvanlig praksis i den type sager - nemlig et påbud om at fjerne affaldet i løbet af 
højst to uger. Skovloven er jo meget klar:  Vores skove skal ikke være lossepladser. 

Sådan kom det ikke til at gå. Vi spurgte gentagne gange til sagen, men den trak til vores undren i langdrag, 
så vi bad om aktindsigt og kunne - igen til vores store undren - konstatere, at kommunen havde valgt at 
inddrage både SVANA og rådgivende ingeniører i sagen. Vi kunne også læse, at kommunen 14. november 
skrev til ejeren, at man ikke uden tilladelse må anvende eternitplader som vejfyld, han blev derfor opfordret 
til at ansøge kommunen om tilladelse og i samme omgang bedt om at foretage en VVM-screening. Den 
sendte ejeren til kommunen 28. november, men den må mildest talt betegnes som særdeles mangelfuld, 
eftersom kun 2 af de 42 spørgsmål er blevet besvaret. DN-Odder mener derfor ikke at man kan tillægge 
dokumentet nogen som helst værdi. 

Kommunen spurgte lodsejeren om tagpladerne indeholdt asbest, hvorefter han meddelte, at han ville bede 
Aalborg Portland om en analyse. Også det finder vi principielt forkert - det må være myndigheden, der 
forlanger en analyse og eventuelt selv får den foretaget, ikke ejeren. 

Ifølge cirkulære og vejledninger til Skovloven må anlæg af en ny vej i skoven ikke bruges som begrundelse 
for at læsse byggeaffald af i skoven, men det mener vi netop er tilfældet i denne sag. Ejeren forklarer ganske 
vist, at byggeaffaldet skal indgå i en ny vej, men det ligger ganske tæt på skovbrynet og det er meget svært at 
se behovet for nye veje i denne del af skoven, den ene endda udlagt i kanten af en mose. I den forbindelse er 
det forkert, når Odder Kommune i sin beskrivelse af sagen skriver, at den fik "en henvendelse fra DN om et 
oplag af tagplader og andet affald på en skovvej". Nej, vi brugte med vilje ikke ordet skovvej i vores 
anmeldelse, netop fordi affaldet var lagt i to "laguner" og ikke på nogen vej. 

Tagplader må jo normalt ikke bruges som vejfyld, så vi mener sammenfattende at Odder Kommunes 
lovliggørende tilladelse er forkert. De mange tons tagplader hører hjemme på en genbrugsplads, ikke i 
skoven. 
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