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EKSTRAORDINÆ. GENERÃ,IJFORSA}ÍLTNG

Andelsboliqforeninqen A. S. T.

Â.r L994, .den - 9. august afholdt,es ekst,raordínær generalforsamling
i .A'.s.Î. i aulaen på BellahØj Skole.

Ialt L4L af boligforeningens andelshavere var
senteret ved fuldnagt (7O fuldmagter).

mødt eller repræ-

ForenÍngens formand Jirn pedersen bød velkommen
besLyrelsen administrator valgt sorn dirigent.

og foreslog for

Advokat, Ole Fischer blev valgt som dírigent, ogindledningsvis generarforsanlingen lov1ig indvarstit
ningsdygLig i henhotd ti1 boligfbrenÍngenJ vedtægter"

konstaterede
og beslut-

stemmeudvarg brev valgt: Alran sawichi og Marianne Mamsen.

Dagsordenspunkterne i indkatdelsen af 2s/7 lgg4 blev behandlet
således:

l-. Bestyrersens orienteríng orn of ieforureningen i A.s.T.
For bestyrelsen orienterede Jim Pedersen omkring den undergårdrenoveringen konstat.erede olieforurening fra foreningen-3 gamle olietanke. Eft,er konstat,ering af forureningen har denoffent'lige myndighed: MiljØkontrollen i overensstémrnelse med
lovbestemmelserne derom stillet, krav og ført tilsyn vedrø-rende omfang af opgravning af forurenet jord.
Forureningen i Anneberghus og Sandbygård er alLerede fjernet,,og Mírjøkontrollen har godÈendt oþrensningien af ioiaen. iTorbenfeldthus er en væsentlig de1 af forureningen- fjernet,
men fortsat resterer en del forurening under bebygqelãen omlkring den garnle fyrkærder ved rorbeïfeldtvej zg. r denne
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fyrkælder har ogsê rørføringen fra tanken ti1 fyret lækket, ogolie er sivet ud í jorden under kælderen.

Jim Pedersen henvist,e iøvrigt, tir den forud for generalfor-
samlingen udsendte orient,ering omkring forureningen: nernligbestyrelsens rrnyhedsbrev juli i-994tt og rinformation tiibelysning af konsekvenser ved ikke at fjerne olieforure-
ningenrr.

Jirn Pedersen tilkendegav også, ât bestyrersen de seneste
dage forud for_ generaLforsamlingen nu var blevet klar over,at boligforeningen/generalforsamlingen egenttig ikke har
noggt varg ornkring omfang af bekæmpelse af olieforurening ved
Torbenfeldthus r og årsag hertil virl-e fremgå af problernets
videre behandling under generalforsamlingen.

Miljøkontrolren afgør i hvilket omfang:, forureningen skal
bekæmpes for at afværge risici for grundvandsrnirjøet. ud-giften er anslået t,i1 mindst, kr. z ,z nilt. incí. udgiftafholdt til fjernelse af forureningen i A. og s. En sádan
lÍ19?!g-udgift kan A.S,T. ikke betaÍe over driñten, så kapi-tartilførsel vil være nødvendig via lånoptagning. via aamiñi-strator var ansøgt om rån i kreditforening , og iånetihud varnetop modtaget. Af kreditforeningens tilbud fremgår, atA.s.T. kun kan opnå kredítforeningslån, såfremt foieningen
ful$t ud fjerner den konstat,erede forurening. Den Danske
Bank var. også kontakt,et før generalforsamlingén med henblikpå at tilkendegive, hvorvidt mulighed for bankrån består.
Banken har tilkendegivet at ville yde 1ån forudsat foru-reningen fuldt ud fjernes. De samlede mulige lånevilkår era1t- andet lige økonomisk gunstigere på kreditforeningslån endpå banklån.

Bestyrelsen fandt derfor nu ingen and.en udvej, også fi_nan-sieringsrnulighedeTne t,aget i be{ragt,ning, ena ãt fá bekænpetforureningen hurtÍgst, muligt fuldt ud.

Jim Pedersen t,ì.Iføjed.e, at foreningens 3 olietanke oprindeligblev gravet ned og var ejet af Teiaco, således at rãreningeiførst i i-986 overt,og orietankene tiI egen ejendom. vÍa áa-ministrator er nu Texaco kontaktet rn.h.t. forbeholdt erstat,-ningskrav for foreningen over for Texaco. Texaco overvejerp.t. via egen advokat sagen.

Jirn Pedersen gav derpå ordet til ingeniør Tirn xjeldsholm, derfor Erik K. Jr¿rgens-en A/s bíst,år foreningen ornÉring gårárãn_overíngen 99 fjernelsen af den forurenede-jord:
rngenÍør Kjeldsho-Im gennerngik. sagsforløbet fra det tidspunkt,forurening blev konstat,eret, i Anneberghus ved nedgraväingenaf nye kroakrør og kontakt,en derpå tif Miljøkont,roÍlen, samti det here taget probremet omkrf.g, at srár uorigiãr".,ing;r,opnå udbetalt, det st,ore stat,stilãicua efter fuld?ørelse afgårdprojelt, skal .hele. gårdprojekt,et være fysisk i"iaiqqi";iog al olieforurening i gårdene gravet op fnaen udgangen af
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indeværende år. rngeníørfirrnaet undersøgte straks efter
konstat,eret forurening i Anneberghus, hvorvidt forurening
også fandtes i Sandbygård og Torbenfeldthus, og í alle tre
ejendomme er som bekendt, fundet forurening. r Anneberghus var
en olieforurening på optil BBo milligram olie pr. kilo jord.
Grænseværdien for, at, jorden skal fjernes, êy 5 milligram !
r Anneberghus blev efter krav fra Miljøkontrolren fjernet, 756
ton jord. f Sandbygård var forureningen dobbelt så stor, og
næst,en dobbelt så meget jord rnåtte udskift.es. r rorbenfeld-
thus konstat,eredes utrolig stor forurening, nenlig 23.OOO
mí11igran pr. kilo jord og p.t. er opgravet L.775 ton jord,
nemlig helt ind til fundamentet, og fort,sat, er opt,il og under
bygningen resterende forurening med en koncentration på ca.
8-900 milligram. Miljøkontrollen forlangte jorden under
kælderen undersøgt. I jorden under kælderen blev konstateret
forurening med 2.300 rnilligrarn pr. kÍlo jord, idet ledning
fra tanken ind til fyret í jorden tilsyneladende har væreù
utæt. Foreningens to gamle fyrkældre i A. og s. er efterfør-
gende undersøgt, uden at olieforurening under kældrene er
konstateret.

via overhead-bil1ed viste Kjeldsholm, hvorledes han menerolieforureningen udbredt under kælderen Torbenfeldtvej 2g-3r.
Forureningen skønnes at ligge i en dybde op tir 3 ñ, dettekan først, afklares under opgravni-ng af jorden. serve op-gravningen af jord.en under kælderen påbegyndes med at graîe
ned og understØtte husfundamentet meter for meter undei op-gravning. langs/under fundamentet,, og dette er klart megãtbekosteligt. Gravearbejdet under kæideren foregår med ãnåentreprenørmaskiner. Hul i jorden under kærderen graves udefra vejsiden på Torbenfeldtvej. En del af det, ãødvendigegravearbejde foregår også som håndarbejde. De mennesker, aãrskal girave under kælderen, skal beskyttes med åndedrætsværn.Arternativt var overvejet at rskyde hulr ind und.er kælderenfor opsætníng af. anIæg tiI. at suge grundvand væk og samtidig
opsætte vent,ilationsanræg i kælderen for at undgå otieaarnp ofi lejrighederne oven over. Denne alternativã løsning'tn.äventilering af jorden består i praksis ikke tængere. xj1ras-holm kunne klart anbefale furdt ud at fjerne forureningen.
såfrernt, alternativt forureningen blev liggende med ventíla-t,ionsløsning skulle år1igt aiholdes uaglft til kontrot og
vandpumpe for skønsrnæssigt kr. 45.ooo,oo om året i nåske rnerãend 25 år. ved fuldt ud af fjerne olien undgåes også på
længere sigt en sundhedsrisiko fòr beboerne oven over ¡<ãraei-
en.

Advokat Físcher bemærkede under henvisning t,iI Jim pedersens
ori-entering, at d9t ikke på nuværende t,idspunkt er muligt .i
f inansiere kun delvis f j ernelse af ol iãforuren j-ngen forrineligt bi.11ige penge. otien skal helt væk, for at entenkredítforeningen eller banken vir låne A.s.T. penge dertir.
Pengemæssigt best,år intet, va1g.
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Bjarne Pedersen, Torbenfeldtvej oplyst,e, ât í begyndelsen af
l-980rerne brev orieledning lagt on på grund af utæthed, altsånå forurenÍngen fra olieledning være sket før onlægning ogfør 1986.

Advokat Fischer oplyste, ât p.t. søges índsamlet alle rere-
vante kendsgerninger og oplysninger tir brug for sag over forlexaco. Såfremt foreningrens medlemmer ligesom njarne pedersen
mener at have kendskab til rerevante forhold ornkring ârsaq/-
t,idspunkt for olieforureníng, så kont,akt gerne snarest ãa-minístrator (eIler bestyrelsen) derom.

Niels zaber fandt det, kritisabelt, at bestyrelsen ikke forudfor gårdrenoveringen havde forudset, risiko for olieforurening
i^ gårdene, i det mindste burde bestyrelsens professionelré
rådgiver have forudset, forureningen. zabel ranat det derforikke overraskende, ât denne genêrarforsamling nu blev af-holdt. zaber anbefalede nej tir en rejeforhøjãlse som førgeaf olieforureni.ngen. Zaber fandt det istedet, nØdvendigt átstoppe op og kontrollere sagsforløbet,.

Arenth Larsen, sandbygårdvej 2i, kunne huske, ât i gorerne
ordnede et svensk fÍrma olietanken i sandbygård índvendig somføLge af utæthed.

rngenj-ør Kjeldsholm fremhævede, at Erik K. Jørgensen A/s
yde_r foreningen professionel rådgÍvníng med gårdrerioveringen.
r den forbindelse har ingeniørfirrnae€ bemærket,, êt t,ankeneved overgang til fjernvarñe brev spulet og af Éommunen kon-stateret, nedtagt i overenssternmelse med reglerne derfor.Derfor har íngeniørfirnaet ikke haft, anledning t,il mistanke
om olieforurening i jorden. Erik K.Jørgensen a/s bistod ikkeA.s.T. ved konvertering t,i1 fjernvarme og nedlægning aftankene. Tankene var nedgravet ornkring t-960. Normatt frotAertankene i 20 år. i l-98o kom påbud rra Miljøkontrollen omundersøgerse/opgravning/behandling af tankerie. A.s.T. fikderfor i L980 tankene specialbeñandlet, med henblik på, .ttankene skulle kunne holde yderligere i mange år. Dennespecialbehandling blev givet, rned pródut<toptysníng om Lo årsholdbarhed. ved udlØb af sidstnævnte ro- å-r, biev tankenenedragt ved ovêrgang tir fjernvarme, så udfra nævnte kends-gernínger bestod på forhånd ingen forventet, rísiko for olie-forurening.
Niels zabel fastholdt, sj-n kritik, og spurgt,e om íkke nævnte
1-0 års holdbarhed for specialbehandlíng -er ?orsikríngsaækket.zabel fandt 

. i øvrigt nu tiden inde- t,il udskiftnÍig i fo-reningens bestyrerse. Han opfordrede en af de tiärigãieformænd til at, st,ille op tir bestyrelsen, i modsat fardovervejer Zabel selv at opstílle.
Advokat Fischer bad generalforsamlingen om ikke denne aft,enat bruge så mange kræfter på at drøfte, hvem der måske nåttevære erstatningsansvarlig over for foreningen vedrørende denkonst,aterede olieforurening. Forureningen er som bekendt



konstateret i- m-ai/-j uni LggL, -og here sagen er f . s . v. a . op-klaring af skadesårsag m.v. på det indledende stade. De, derm"9 rirnelighed kan forfølgãs ad erstatningskrav, bliverselvfølgerig rrforfulgttt. Det hjærper ikke p.t.- at, skærde ud,
pom zabel gør. situationen er p.t,. fast,rålt, med en konsta-teret orieforurening, og ovenpå forureningen i Torbenferd-thus bor mennesker. Den reslerende foru-rening er påuuàtfjernet af Miljøkontrollen. såfremt foreningen" ikke denneaften tager stirling til at fjerne forureninjen, bliver derlylt servitut på ej endomrnen orn- at ej endommen er et såkaldt r
olieaffaldsdepot,t. sålænge en sådãnt servitut, rnåtte værelyst, kan foreningen ikke låne een rirnerig krone rude i
lyentt til genopretningsarbejder m.v. og på dagsordenen fordenne generalforsamling var ikke punktet, orntcrini ;; og hvemet erstatningsansvar kan gøres gælaenae irnod , 'og À¡ ír"rr"ispørgsmål om udskiftníng Í -foreningens bestyreise.-
Niels zabel fastholdt sin kritik, og fremhævede, at han viatf initiativgruppenrt _ tidrigere under opstart .r gårdreno-veringsarbejderne har advãret foreningens medlemmef onkringbestyrelsens arbejde.

Advokat Fischer svarede zabel, . ât uanset, nedsat haveudvalgeller ejr og uanset opst,artet, gårdrenovering errer-ãi, sa ãrder en forurening, og var fo_rureningen Íklíe xãnãtateret pånuværende tidspunkt, så var den konitateret sidenhen. Foru-reningen .btiver garanteret, ikke billigere at tjerne-sidenhen.olien .i jorden trækker nedad, olien Éri.r." dyrere at fjerne.ole Fischer anbefarede bekæmqelse af foruränirrg"r i fuldtomfang, et fornuftigt, alternatív består ikke p.i.'--
Jane, Hansen, sandbygårdvei, erklærede selv at gå ind for, atal^olien.fjernes, og bad sárntì-dig orn, at medleminerne modtagerinformation ornkring det viaerã sãgsforrøu også over forTexaco.

Fru Secher Madsen,
Iøbende må1ing af
utæthed i systemet.

5

Annebergvej,
olieforbrug i

undrede síg
kke har givet

over, ât
mistanke

den
ril

rngenÍør Kjeldshorm oplyste, ât hverken i Torbenfeldthusell-er A.s.r. som helhea er i de seneste år optii-aã"ïe"teri_ngtir fjernvarme brugt,for megetr "n""gi tii-;p;;rrnning ogforeningens varmerapporter har ikke gil"t mistånke til, atrrolien skulIe løbe ü¿rr. Man skønner p]t. at i Torbenfeldthuser løbet, ca. i-o.ooo r ud i løbet, af niange år. oet-ãr svært atsê, orn der i oriebeholdningen mangler L z olie. oriãudsrippàthar nok været.en meget langsom proces via et riùã nur medlangsom udsivníng.

Kjeldsholm t,ilføjede, at sku1le generalforsamringen denneaften ikke stemme for ful^d fjerneisá ar forureniíg"n, viIMirjØkontrollen nedlæsse påbud-"*;-ãI- r--""];;;;'åîåi earan_tere for, at grundvan-dêt ikke briver forurenet, og at, der ej
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heller er nogen risiko for de mennesker, der bor iover forureningen. Derfor består intet reelt valg
eralforsamlingen.

bygningen
for çÍen-

På forespørgsel fra salen tilføjede Kjeldshorm, at man altid
kan være bagklog og sige, ât varmemesteren burde have opdagetudslippet. Det sandsynlige er imidrertid, at forureningen-er
forløbet så langsornt, ât varmemesteren íkke har haft chance
for at opdage udslippet, fra tankene.

Adninístrator t,iIføj ede dert,il, ât skulre en varmemester
være ansvarlig, hvilken af foreningens varmemestre i glennem
årene er det så, der bør være ansvarlig ? adninisÉrator
anbefarede generalforsamlingen at undlade at søge skyrdfor-deling for behandling af dagsordenen.

Deneke-Mortensen erklærede, at nu rnå olieforureningen væk !

Advokat, Fischer oplyst,e afslutningsvis, ât Rearkredit Danmarkhar tilbudt foreningen d9 ansøgte kr. 4,s milr. nom. lån,eller ca. nettoprovenu små kr. 4. mill. tíl brug for fjernel_-se af forureningen. rkke før hele forureningen er fjernet kanhele lånebetøbet, udbetales fra kreditforeniñgen
Forslag fra bestyrelsen.

2.1. Bestyrelsen bernyndiges tiri samråd med administrator
advokat ole Fischer at optage lån på max. kr. 4,5 nirl.Lånet, skal bruges ti1 at bekærnpä olieforur"ning"o iA.s.T. i det omfang, generarforsarnlingen ønsker de-t, (seforslag 2.2. ) Lånet opt,ages som 2o-årígt kreditfoie-ningslån. Hvis dette irre er muligt, oplages Iånet ipengeinstitut. Tidspunkt,et for IåneóptagÄrse:n afgør be-styrelsen i samråd med administrator.
Gældende boligafgift forhøjes pr. i-. december rgg4 medmax. 3r5 z pr. m2. Til1æg for vinduer, fjernvarme ogvarrntvand samt varmebidrag berøres Íkke af stigningenlHensigt,en med st,igníngen er at betare harvdãlen- afIåneydersen over den måned}íge bolígafgift,. Den re-st,erende deL af låneydelsen finansiereê oïer driftsbud-gettet.
(Eksenpelvis betyder det, at, boligafgiften for en 58 mzstor lejlighed kan max. stige med kr. 4s,00 pr. måned.j-

Jim Pedersen bemærkede, at-bestyrelsen kun ønsker at optagenødvendigt Iån for at restfinansiere udgiften for oprenäniñgaf olien.
oliesagen skal i sidste end.e klares bilrÍgst rnuligt forbol ígforeningens medlemmer.

forslagstekst,en, satte
afst,emning og resultatet

Da ingen ønskede ordet vedrørende
dirigent,en forslaget Ui1 skrÍftlig
blev:
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1- ugyldig stemme
2 blanke stemmer
9 nej -sternmer
L29 ja-stemmer
altså blev forslaget vedtaget,.

2.2 Bestyrelsen vil gerne vide, i hvilket, omfang generalfor-
samlj-ngen ønsker olieforureningen bekæmpet. Dog må
MiljØkontrollens rninimumskrav naturligvis respekteres.
A. O1Íef orureningen bekærnpes i fuldt omfang, så

A.S.T. undgår MiIjøkontrollens krav om t,inglysning
af olieaffaldsdepot, på A.s.T. rs ejendomrne.

Sanlet udgift hertíl er vurderet til ca. kr. 4,9
mil1. Heri er medtaget allerede afholdte udgifter
til fjernelse af olieforurenet, jord og gamle olie-
tanke i A.S.T.rs 3 gårde.

Der etableres nødvendige afværgeforanst,altninger
eft,er Miljøkontrollens minimumskrav. Det betyder,
at der t,inglyses olieaffaldsdepot på A.s.T. rs
ej endomme.

Samlet udgift hertil er vurderet til min. kr. 2.3
mill. Heri er rnedtaget allerede afholdte udgifter
tÍf fjernelse af oLieforurenet jord og gamle olie-
tanke i a.s.T. rs 3 gårde.

Hertil kommer en Iøbende årlig driftsudgÍft på ca.
kr. 45.oo0r0o i den tid olie-forureningän er over
det, niveau, sorn Miljøkontrollen tillader.

For bestyrelsen anbefalede Jin pedersen stemme på 2.2. A.

også advokat Fischer anbefal-ede generalforsamlingen at
stemme på 2.2.A.

Da Íkke andre ønskede ordet satt,e dirigent,en forslaget ti1skriftlig afstemning t og resultat,et deraf blev:
L ugyldig stemrne
4 blanke stemmer
5 stemmer for pkt. B
l-30 stemmer for pkt,.
altså blev pkt. A =
omfanq vedtaget, af generalforsamlingen.

Eventuelt.

wirly Àdolfson havde regnet på stemmetalrene: 7r fremmødte og
L30 stemmer for bestyrelsens forslag, altså måtte bestyrelseñí realiteten fra starten have rnajorltet.

B

A
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Jim Pedersen replicerede hertil, ât bestyrelsen alene var i
besiddelse af 37 fuldmagt,er !

Marianne Mamsen bad oplyst, hvornår Torbenfeldthus kan
benyttes af þørnene uden dybe huller i gården ?

Ingeniør Kjeldsholrn oplyste, at sådan som projektet p.t.
fortsætter i Torbenfeldthusr êr gården klar igen til foråret.
Hele t,idsplanen har fra opstart af gårdrenoveringen været
færdigt, arbejde i de 3 gårde i november måned. Torbenfeldthus
bliver dog som fø1ge af forureningien noget forsinket, men
klar til foråret. Skurene er opstillet, kloakerne er lagt
ned, så arbejdet fortsætter i videst rnuligt omfang. Foru-
reningen i gården klares først, så understøttes facadevæggen
mod gården, og eft,erføtgende graves ind udefra vejen under
kælderen, såIedes at, der ikke foretages gravearbejder både på
Torbenfeldtvej og i gården sarnt,idig.

Da herefter ikke flere ønskede ordet ad eventuelt,, erklærede
dirígienten dagsordenen for færdigbehandtet og generalfor-
samlingen for hævet ned tak for god ro og orden.

REF/JR
den L518 L994

som ,referent,:-/ç",-gEz7
f bosholdor ( '
' Axel Juels Alle 8O

2760 BatleruP


