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Hej Flemming
Som aftalt fremsendes hermed notat med oplysninger om tagtype, samt analyse for asbest for Rudersdalsvej 20, 2840
Holte. Vi har endnu ikke modtaget selve rapporten for analysen.
Venlig hilsen
Sanne Gärtner
Miljømedarbejder
Teamkoordinator Virksomhed og Jord
Biolog, Cand. Scient

Natur, Park og Miljø | Teknik og Miljø | Øverødvej 2 | 2840 Holte
SAGA@rudersdal.dk | www.rudersdal.dk
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Tilsyns- og telefonnotat

Vedr. nedrivning af asbestholdigt eternittag på Rudersdalsvej 20, 2840
Holte – diverse tilsyn og telefonsamtaler

Dato: 5. marts 2014
Baggrund
Kl. ca. 13.30 ringer Flemming Overby (72209354) (FO) fra Arbejdstilsynet til
Kirsten Sloth Nielsen (KINI) og oplyser, at de i forbindelse med en tilsynskampagne sammen med politiet og Skat har konstateret, at der revet et eternittag
ned på Rudersdalsvej 20, 2840 Holte. Der ligger stumper af taget spredt rundt
omkring hele huset, i indkørslen og i haven. Han beder os komme ud på tilsyn
med det samme.
Tilsyn ca. kl. 13.50- 14.30 på grunden
Tilstede:

Sanne Gärtner, (SAGA), Natur, Park og Miljø, Rudersdal K.
Kirsten S. Nielsen (KINI), Natur, Park og Miljø, Rudersdal K.
Delvist 3 håndværkere, repræsentanter fra Arbejdstilsynet,
Politiet og Skat

Konstateret:
Da SAGA og KINI ankommer,er både Arbejdstilsynet, Politiet og Skat og 3
håndværkere tilstede. Vi konstaterer, at der som oplyst i telefonen, ligger stumper af især flade eternitplader, men også bølgeeternitplader rundt omkring på
grunden. Vi har en begrundet mistanke om at der er tale om asbestholdigt eternit, da huset er fra 1955 og ombygget i 1966. Vi meddeler håndværkerne, at de
straks skal stoppearbejdet udenfor på grunden.
Ved inspektion konstateres det at der også ligger enkelte tagstykker på naboens grund Rudersdalsvej 18B, 2840 Holte.
SAGA kontakter telefonisk entreprenøren, Nicolas Dahl Wulf (NDW) fra Grøn
Total Renovering, Sanskevej 15 C, 2960 Rungsted Kyst (tlf. 4088 8810), cvr.
Nr. 32895433. NDW oplyser at hans andet firma Dahl Wulf A/S, Niverødvej 22,
2990 Nivå, cvr nr. 32933505,er ejer af ejendommen, og at han har overtaget
ejendommen engang i 2013. Grøn Total Renovering er underentreprenør til
Dahl Wulf A/S.
SAGA meddeler NDW et standsningspåbud, og oplyser ham om, at der ingen
aktiviteter må ske på grunden udenfor, før der foreligger en af kommunen godkendt arbejdsplan for hvordan oprydningen af grunden skal foregå. SAGA kræ-
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ver endvidere, at der skal ske overdækning af de forurenede dele af grunden
samme dag.
NDW vil straks hente nogle presenninger og få grunden dækket af, og vi aftaler, at vi mødes med NDW på grunden entimes tid senere. Vi vil da aftale nærmere, hvilke dele af grunden, der skal dækkes af. KINI oplyser, at hun vil følge
op med tilsyn senere på dagen for at kontrollere om overdækningen gennemføres som aftalt.
Vi tager 2 stykker tagrester, hhv bølgeternit og skifereternit medmhp. at få analyseret dette hos Dansk MiljøAnalyse, således at det med sikkerhed kan konstateres, om der er tale om asbestholdigt eternit.

Tilsyn ca. kl. 15.30 på grunden
Tilstede:

Nicolas Dahl Wulf (NDW) fra Grøn Total Renovering
Sanne Gärtner, (SAGA), Natur, Park og Miljø, Rudersdal K.
Kirsten S. Nielsen (KINI), Natur, Park og Miljø, Rudersdal K.

Ved tilsynet gentager SAGA standsningspåbuddet for NDW og præciserer, at
der ikke må foregå aktiviteter udendørs på grunden, der kan forværre forureningen, eksempelvis brug af kørende materiel. Der må ikke bortkøres affald eller lignende. NDW skal sørge for at udarbejde en handlingsplan for oprensning
af forureningen, samt dokumentation for, at der ikke er tilbageværende forurening. Standsningspåbuddet er gældende indtil kommunen har godkendt oprensningsplanen. NDW oplyste, at han ikke var klar over, at der var tale om et
asbesttag samt, at han ikke var klar over, hvordan oprydningen skal håndteres.
KINI og SAGA anbefalede NDW, at tage kontakt til sagkyndige på området og
henviste til Asbestforeningens hjemmeside. Yderligere oplystes NDW om, at al
arbejde på grunden fremover indtil oprensning er foretaget, skal betragtes som
støvende asbest-arbejde.
KINI, SAGA og NDW inspicerede grunden, og det blev nøjere præciseret hvilke
dele af grunden der skulle overdækkes.
Kl. 16.30 Besøg hos Dansk MiljøAnalyse i Vedbæk
KINI får analyseret tagstykkerne på laboratoriet hos Dansk MiljøAnalyse i Vedbæk, hvor det konstateres, at de flade eternitplader er asbestholdige, men bølgeeternitpladerne ikke indeholder asbest. Dermed er der belæg for at opretholde standsningspåbuddet.
Kl 18.15: Tilsyn på grunden
KINI konstaterer at der er dækket af med presenning som aftalt med NDW.
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Bilag
Fotos fra tilsyn kl. 15.30 og 18.15
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