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Tilsyn i forbindelse med henvendelse om "ulovlig" deponering af affald på 
Jyllandsringen  
 

Foranlediget af anonym henvendelse om ulovlig deponering af affald på Jyllandsringen har 
Natur og Miljøsektionen (Henrik Thimsen og Rikke B. Fuks) foretaget en besigtigelse den 
16. juni 2001 sammen med Jyllandsringen (Per Bach og Kenny Bremerstent). 
 
Deponering af byggeaffald 
Ved tilsynet blev der ved indgangen til bane 2 konstateret et mindre oplag af betonaffald 
(omkring 0,5 m3) og et par jernstolper. 
 
Der kunne ikke konstateres affald i det omfang som fremgår af de af anmelder indsendte 
billeder. 
Det har efterfølgende vist sig at billederne er taget den 27/7 2008. 
På dette tidspunkt blev der etableret en kørervej neden for volden ind til bane 2. 
Jyllandsringen oplyser, at der er tale om byggeaffald fra nedbrydning af en ejendom på 
Skellerupvej 55. 
 
På baggrund af de indsendte billeder vurderer Silkeborg Kommune, at det anvendte byg-
geaffald er uden miljømæssig betydning. 
 
Trykimprægneret træ 
Ved tilsynet blev der konstateret et mindre oplag af ca. 1,5 m lange trykimprægnerede 
stolper. Jyllandsringen oplyste, at træet stammer fra nedbrydning af et bygværk på Jyl-
landsringen. 
Jyllandsringen blev informeret om reglerne for bortskaffelse af trykimprægneret træ. 
(træet kan afleveres på Tandskov Losseplads eller på en af genbrugspladserne i overens-
stemmelse med reglerne herfor). 
Jyllandsringen meddelte, at træet ville blive bortskaffet i overensstemmelse hermed. 
 
Slamsugere med ”tjæreindhold” 
Jyllandsringen oplyser, at der på det pågældende areal er blevet udtømt vand fra opsam-
lingsbassinet ved glatføre banen i forbindelse med eftersyn på pumper. 
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Side 2 

 
Opsamlingsbassinet opsamler vand fra glatførebanen og dele af bane 2. Vandet anvendes 
til overrisling af glatførebanen. 
Overskydende vand fra bassinet ledes til nedsivning i faskine. 
 
Det opsamlede vand indeholder afkørt dækmateriale, som bundfælder i bassinet. Det er 
dette dækmateriale, som til forveksling kan ligne tjære, som er konstateret af anmelder. 
 
Silkeborg Kommune vurderer, at udtømning af vand fra opsamlingsbassinet på jordover-
fladen er uden miljømæssig betydning. 
 
Silkeborg Kommune vurderer ligeledes, at det konstaterede dækmateriale på jorden er 
uden miljømæssig betydning, men af æstetiske hensyn bør det opsamles. 
 
Ved tilsynet blev det meddelt Jyllandsringen, at Silkeborg Kommune affaldsmæssigt vil 
sidestille bundfældet materiale fra opsamlingsbassinet med affald fra et sandfang. 
 
Affald fra sandfang skal i henhold til Silkeborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ bort-
skaffes til deponi. 
 
Jyllandsringen skal derfor fremover sikre, at bundfald i opsamlingsbassin og sandfang i 
øvrigt bortskaffes til deponi. 
 
Sammenfatning af tilsynet 
Trykimprægnerede stolper skal fjernes og bortskaffes til miljøgodkendt affaldsmodtager. 
 
Bundfældet materiale i opsamlingsbassin/pumpebrønd skal fremover i henhold til Silke-
borg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ bortskaffes til deponi. 
 
Dækmateriale på jordoverfladen bør af æstetiske hensyn opsamles og bortskaffes som 
affald i henhold til Silkeborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte 
Teknik og Miljøafdelingen. 
 
Venlig hilsen 
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