
Bjarne V. Poulsen, Afdelingsleder af Kommunens miljøafdeling 
 

Viste et høringsudkast, som på nuværende tidspunkt ikke er godkendt og hellere ikke kendt i det 

politiske niveau. 

Det er planen at udkastet muligvis skal videre i systemet. Vi må gerne give feedback på den. 

 

Man må ikke fyre med: 

- affald – her nævnte han træ, ex paller 

- husholdningsaffald 

-  

 

Man må fyre med: 

- afskæret fra tømmer, ”rent træ” 

- fundet i skoven (grænseværdier for vandindhold) 

- kløvet træ 

- træpiller 

- ren træ uden indhold af ex lim mv 

- kuld og koks 

 

 

Altid fyrer med det som anlægget er beregnet til, ellers får man ikke den lave forureningsrøg. 

 

 

Der blev spurgt om hvornår der blevet gjort noget ved grunden i Avnbøl. 

Bjarne udtalte at han ikke kommenter på enkelt sager. 

 

Spurgt til hvad der skal ske med det træ vi ikke må brænde af. Det kan brændes andre steder, ex 

forbrændingsanlægget eller lægges i deponi. 

 

Der blev omtalt engangspaller. At man mente at de ikke havde en flade der var behandlet. 

Men miljøstyrelsen har lavet en regel som siger at ingen paller må bruges. 

Man mener det er dobbelt moralsk. 

Bjarne udtaler at man forholder sig til reglen. 

 

Der blev spurgt til om man må sætte en lastbil på parkeringspladsen ved kirken, når man ikke har 

plads på sin egen grund på grund af affald? 

Der blev henvist til vejafdeling. 

Bo fra lauget mener at et køretøj over 3500 kg ikke må holde parkeret der i mere end 3 timer af 

gangen. 

Bjarne nævner dog at der udarbejdet pladser, hvor blandt andet lastbil må holder 24 timer i døgnet. 

 

Bjarne henviser til miljøministeriets hjemmeside angående reglerne for afbrænding af paller. 

 

Der blev spurgt ind til reglerne for højden på en skorsten. På nuværende tidspunkt er der ikke en 

bestemt højde. 

Blev henvist til bekendtgørelsen. 

 



Der blev nævnt hvor man kan melde affald på privat grunde, hvis man er bange for ex brandfare, 

samt risikoen for miljøet. 

Miljøbeskyttelsesloven kan ikke gøre noget ved ”bare” affald. 

 

Byggeloven – brugt til at påbyde at nogen skal rydde op på deres ejendom. 

 

Her bliver stemningen en smule anden, fordi man siger at ”det var ikke derfor vi er kommet, vi 

skulle affald”. Men tingene kom ned igen. 

Folk gik dog op i det her emnet meget, så derfor blev emnet fastholdt – omkring grunde. 

 

Spurgte ind til om det er rigtigt at kommunen overvejer at køre nogle prøvesager i området. 

Bjarne svarede at hvis påbudet ikke bliver efterlevet, så giver man sagen videre til politiet. 

 

Hvis der er rotter, kan man bede folk om at flytte affald, hvis det er der rotterne holder til. 

 

Der mangler 8 medarbejder i afdelingen, og man kan ikke ansætte, da der ikke er nogen velegnet 

ansøgninger. 

 

Der blev spurgt ind til et jordvarmeanlæg. Bjarne fortalte om at man vil etablerer et ved Kværs 

halvø. Det er meningen at der skal lave co2 neutral varme. 

 

Hvis man klager over en sag, så får vedkommende af vide hvem der har klaget. Bjarne mener det er 

hensigtsmæssigt. 

 

Gammel brændeovne og lignende som er før 1980, kan man få et tilskud på 4.000 kroner til indkøb 

af nyt. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


