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Svar på henvendelse vedr. oprydning efter brand på Vralden
Først vil jeg gerne sige jer tak for jeres henvendelse. Både haveejerforeningen og haveejerne har
henvendt sig til Struer Kommune om de samme spørgsmål, derfor får I her et fælles svar.
Jeg kan oplyse jer, at oprydningsarbejderne nu er gennemført af Hvidberg A/S på nr. 174 og 173.
Hvidberg har gennemført oprydningen af to omgange. I først omgang er der lavet et overfladeskrab
af nr. 174, og der er sket opsamling/støvsugning på de flader, hvor der ikke er overfladeskrabt. I
anden omgang har der været to mand ude på grundene og gå dem efter. Sidste oprydningsrunde er
sket i uge 35.
Det er svært at rydde op efter en asbestbrand. De små og frirevne asbestfibre er derfor fjernet via et
overfladeskrab, der hvor taget er pulveriseret i så små stykker, at opsamling er umulig. Lidt længere
ud i periferien, vil stumperne være større, og asbestfibrene vil være bundet i disse. I periferien er der
ikke lavet et overfladeskrab, men i stedet er der sket opsamling/støvsugning. Så disse arealer er også
opryddet. Det er dog meget svært, at foretage en 100 % oprensning, og derfor er det muligt, at der
kan findes enkelte rester fra forureningen efter der er sket oprydning. Hvis I bliver opmærksomme
på områder, som ser ud til, at de ikke er opryddet, så vil jeg gerne have disse indtegnet på et kort, så
jeg kan tage fat i Hvidberg A/S igen. Dermed også sagt, at enkelt sporadiske tagstykker ikke skal
indtegnes.
Med hensyn til reetableringen af arealet på nr. 174, så påhviler denne forpligtelse kolonihaveejeren.
Struer Kommunes andel i sagen har udelukkende været at få behandlet den asbestforureningen, som
kunne findes på grundene efter branden, herunder at varetage de grunde, hvor der ikke var tegnet
forsikring, og hvor ansvaret derfor faldt tilbage på Struer Kommune. Da denne del nu anses for
værende opfyldt, vurderer Struer Kommune, at sagen er afsluttet. Struer Kommune foretager sig
derfor ikke yderligere i forhold til forskønnelsen af grundene.
Såfremt I har yderligere spørgsmål eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte mig igen.
Med venlig hilsen
Dan Poulsen
Struer Kommune
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter
denne lov:
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis
oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.
Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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