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Haydar Badir

Fra: Haydar Badir
Sendt: 6. juli 2020 11:49
Til: 20018-GFPR-Renovering af grusveje
Emne: VS: Regionens svar på orientering om udlægning af bitustabil på veje i 

kolonihaveområde i Hvidovre Kommune

 
 
Venlig hilsen 

Haydar Badir 

Ingeniør - Kloak og Belægning 

HBD@hartvigconsult.dk  

Tlf. 40 48 42 07 

 

LYKKEGÅRDSVEJ 15 
DK-4000 ROSKILDE 
TLF. +45 4632 5952 
 
HC@HARTVIGCONSULT.DK 
WWW.HARTVIGCONSULT.DK 
 
 

        
 

 

 
 

Fra: Haydar Badir  
Sendt: 6. juli 2020 11:03 
Til: Anne Lykkesborg Hansen <Anne.Lykkesborg.Hansen@regionh.dk> 
Cc: 20015-EJGD-Udstykning - Kirke Hyllinge <20015-EJGD-Udstykning-
KirkeHyllinge@hartvigconsult.onmicrosoft.com> 
Emne: SV: Regionens svar på orientering om udlægning af bitustabil på veje i kolonihaveområde i Hvidovre 
Kommune 
 
Hej Anne 
 
Asfalttypen er en ubelyst AB6t granit, med mulighed for rester af en GAB0.  
 
Bitustabil-laget udlægges som løse sten, idet lokalplanen foreskriver at vejbelægningerne er permeable. Dog vil de 
løse sten med tiden (som følge af kompression fra kørende trafik) blive mere og mere indkapslet i vejbelægningen. 
Jeg har desværre ingen fotos da projektet ikke er udført endnu.  
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Det er ikke en tastefejl at udførslen er planlagt til sommeren 2021 – men vi ønsker at have et færdigt projekt klar til 
kunden i efteråret 2020 – derfor vil det passe super hvis vi kan afklare det videre myndighedsforløb når du er tilbage 
fra ferie.  
 
God sommer.  
 
Venlig hilsen 

Haydar Badir 

Ingeniør - Kloak og Belægning 

HBD@hartvigconsult.dk  

Tlf. 40 48 42 07 

 

LYKKEGÅRDSVEJ 15 
DK-4000 ROSKILDE 
TLF. +45 4632 5952 
 
HC@HARTVIGCONSULT.DK 
WWW.HARTVIGCONSULT.DK 
 
 

        
 

 

 
 

Fra: Anne Lykkesborg Hansen <Anne.Lykkesborg.Hansen@regionh.dk>  
Sendt: 3. juli 2020 15:51 
Til: Haydar Badir <hbd@hartvigconsult.dk> 
Emne: Regionens svar på orientering om udlægning af bitustabil på veje i kolonihaveområde i Hvidovre Kommune 
 
Hej Haydar Badir 
 
Tak for din mail af 30. juni 2020. 
 
Bitustabil består af nedknust asfalt, som vi i nogle tilfælde vælger at kortlægge på vidensniveau 2 
efter Jordforureningsloven. Det vil afhænge af en konkret vurdering af, om der på arealet er en 
jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på 
mennesker og miljø. Mht. virkningen på mennesker foretages vurderingen ud fra, at arealet skal 
kunne anvendes til følsom arealanvendelse, uanset om der aktuelt er følsom arealanvendelse på 
arealet. 
 
I konkrete tilfælde kan en kortlægning af udlagt knust asfalt undlades. Dette sker efter en konkret 
viden om det faktuelle materiale (asfalttype), betragtninger om omfanget og/eller tilgængeligheden af 
forureningen. Knust asfalt der er anvendt til vejbygningsformål kortlægger vi som udgangspunkt ikke. 
Med dette tænker vi, at den nedknuste asfalt er indkapslet i vejen og at der ikke er risiko, for at 
asfalten kan sprede sig til omkringliggende arealer.  
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For at tage stilling til, om vejarealerne i jeres projekt vil blive kortlagt, såfremt der udlægges 
bitustabil, vil vi få brug for lidt mere info omkring jeres projekt. F.eks. om det lægges løst på eller om 
det bliver kapslet ind i noget flydende asfalt. Jeres oplysninger må gerne være i form af fotos.  
 
Jeg går på ferie i dag, men der er jo noget tid til sommeren 2021 (hvis ikke det er en tastefejl?), så vi 
kan tales/skrives ved hen over efteråret. Under alle omstændigheder vil vi ikke foretage en eventuel 
kortlægning, førend bitustabilen er lagt ud. 
 
God sommer. 
 
Bemærk at jeg holder sommerferie fra 6. – 28. juli 2020 (begge dage incl.) 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Lykkesborg Hansen 
Konsulent | Civilingeniør 
 
Direkte: 38 66 56 93 
Mobil: 24 64 42 61 
Mail: a.lykkesborg@regionh.dk 
 
Region Hovedstaden 
Center for Regional Udvikling 
Enheden for Miljø  
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
E-mail. miljoe@regionh.dk 
 
Telefon: 38 66 50 00 
Web: www.regionh.dk/jordforurening 
 
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse – eller som vi indhenter i forbindelse med behandling af din 
miljøsag. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik 
 
 

Fra: Haydar Badir <hbd@hartvigconsult.dk>  
Sendt: 30. juni 2020 15:38 
Til: CRU-FP-Miljoe <miljoe@regionh.dk> 
Cc: 20018-GFPR-Renovering af grusveje <20018-GFPR-Renoveringafgrusveje@hartvigconsult.onmicrosoft.com>; 
Hanne Eriksen <1hanneeriksen@gmail.com> 
Emne: Orientering om udlægning af bitustabil på veje i kolonihaveområde i Hvidovre Kommune 
 
Til rette vedkommende hos miljøafdelingen i Region Hovedstaden 
 
I forbindelse med udlægning af bitustabil på privatfællesvejene i Kolonihaveområdet Præstemosen i Hvidovre 
Kommune, forventeligt i sommeren 2021, gøres Region Hovedstaden hermed opmærksom på at der kan foretages 
en vurdering samt kortlægning af forurening, hvis dette skulle være ønsket.  
Denne skrivelse er udarbejdet efter telefonisk dialog med Region Hovedstaden samt skriftlig dialog med Hvidovre 
Kommune.  
 
Beskrivelse af projektet: 
Vejbelægningerne i Kolonihaveområdet Præstemosen er dags dato belagt med stabilt grus, og, lokalplanen 
foreskriver at vejbelægningerne er permeable. Heraf har bestyrelsen i grundejerforeningen i mange år oplevet 
klager fra naboer vedrørende blandt andet huller i vejen, støvgener, våde sko mv. Grundejerforeningen bruger årligt 
et større beløb på vedligeholdelse af grusvejene.  
Derfor er det nu besluttet at der skal udlægges bitustabil (opfræst asfalt) på grusvejene, forventeligt i sommeren 
2021.  
Lagtykkelsen for bitustabil bliver 10 cm med en maksimal kornstørrelse på 32 mm.  
 
Kommune: Hvidovre 
Ejerlav: Hvidovre by, Hvidovre 
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Matrikler: 8c, 8un og 8um  
 
Vedhæftet er oversigtskort over vejene hvor bitustabil skal udlægges samt undertegnedes mailkorrespondance med 
Hvidovre Kommune.  
 
Region Hovedstaden må meget gerne bekræfte modtagelsen af denne orientering samt stille eventuelle spørgsmål – 
på forhånd tak.  
 
 
Venlig hilsen 

Haydar Badir 

Ingeniør - Kloak og Belægning 

HBD@hartvigconsult.dk  

Tlf. 40 48 42 07 

 

LYKKEGÅRDSVEJ 15 
DK-4000 ROSKILDE 
TLF. +45 4632 5952 
 
HC@HARTVIGCONSULT.DK 
WWW.HARTVIGCONSULT.DK 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  


