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Hvert år sender Region Sjælland
forslag til indsatsplan i offentlig
høring inden endelig vedtagelse. I det
følgende kan du læse mere om de
indsatser, vi planlægger gennemført i
2022 på jordforureningsområdet.

Region Sjællands driftsbudget for 2022 er godt 41
millioner kroner til jordforureningsopgaven. Dette
er inklusiv en ekstrabevilling på 2 mio. kr. til en
særlig indsats mod pesticidforureninger (jf.
budgetaftalen for 2022) og 1 mio. kr. til en ekstra
indsats mod PFAS forbindelser og endelig er 5
mio. kr. øremærket til overfladevandsopgaven.
Selvom det samlet set er mange penge, er

Indsatsplan Jordforureningregionen
i 2022
nødt til at prioritere hvilke jordforureninger, der skal håndteres først, og hvilke
Regionerne skal tage sig af de jordforureninger,

der skal vente. Nødvendigheden af prioriteringen

der kan udgøre en risiko overfor drikkevand,

skyldes det store antal forureningssager, og at

sundhed eller vandmiljøet, hvis forureningen er

risikoen er forskellige fra sag til sag.

sket for så længe siden, at forureneren ikke kan
stilles til ansvar. Jordforureningerne påvirker

Udover faglige vurderinger er vores prioriteringer

grundvandet, menneskers sundhed og vand-

et udtryk for den retning vores politikere ønsker,

miljøet forskelligt og indsatsen afhænger af om

og den økonomi, der er til rådighed for opgaven.

der er vigtigt grundvand eller følsom anvendelse

Derudover spiller regionens samarbejder med

af arealer.

andre myndigheder og interessenter en rolle for
prioriteringerne.

Der er mange jordforureninger i Region Sjælland
og der kommer løbende nye til. Det er derfor en
stor og langvarig opgave at undersøge og rense op
efter jordforurening.

Jordforureningsloven har fokus på
grundvand, menneskers sundhed og
vandmiljøet. Regionens opgave er at
fjerne risikoen fra den enkelte jordforurening og ikke nødvendigvis
fjerne al forurening, hvis restforureningen ikke udgør en trussel
mod grundvand, menneskers sundhed
eller vandmiljøet.
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Særlige opgaver i 2022 indsatsen:

Indsatsplan 2022 er et udtryk for Region
Sjællands prioriteringer for 2022, som er i
overensstemmelse med Region Sjællands ”Strategi
mod jordforureninger 2021-2030”, der blev
godkendt af Regionsrådet i maj 2021.
I de efterfølgende afsnit kan du læse mere om
vores opgaver og de planlagte indsatser for 2022.

 Jordforureningsindsatsen intensiveres i
særligt sårbare indvindingsområder, hvor
størstedelen af grundvandet i regionen
dannes og indvindes. Indsatsen
koordineres i samarbejde med
kommuner, vandselskaber, vandværker
og andre interessenter gennem
eventuelle partnerskaber og
samarbejdsaftaler.
 Der gennemføres ca. 50 undersøgelser i
vandområder, hvor forureningsrisikoen
fra jordforurening er størst.
 Indsatsen med opsporing og kortlægning
intensiveres, hvilket betyder, at der er
taget stilling til forureningsmistanken for
ca. 300 lokaliteter.
 Der er igangsat undersøgelser og
håndtering af lossepladser med størst
eksplosionsrisiko, hvor arealanvendelsen
samtidig er følsom.

Figur 1: Kilde: Regionernes arbejde med jordforurening ”Overblik og prioritering” juni 2021
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Regionens strategi
Region Sjællands Strategi mod jordforurening

Strategien har derudover fortsat fokus på gode

2021-2030 er et udtryk for de vigtigste og

livsvilkår for borgere, der bor på en forurenet

nødvendige opgaver på området de næste 10 år, og

grund og skal vente mange år på, at regionen

vil sikre mest miljø for pengene.

prioriterer en eventuel oprensning.
Samtidig skal regionen hjælpe staten med at
komme i mål med deres vandområdeplaner. Det
gøres ved at undersøge de jordforureninger, som
kan true vand- og naturområder.

Region Sjælland er med til at sikre
en bedre fremtid for vores
drikkevand, overfladevand og
menneskers sundhed. I arbejdet
lægges vægt på at løse opgaverne i
tæt samarbejde med andre
myndigheder og
samarbejdspartnere

Med strategien intensiveres jordforureningsindsatsen i særligt sårbare indvindingsområder,
hvor en stor del af grundvandet i regionen dannes
og indvindes. Her vil alle betydende forureninger
med en grundvandsrisiko, herunder også
pesticidpunktkilder blive håndteret. Ca. 80% af
regionens driftsmidler går til at beskytte
grundvandet.
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Den forelagte strategi bygger på fire
hovedprincipper:
 Forureneren skal betale, så regningen
ikke sendes videre til regionen og
dermed skatteyderne.
 Indsatsen prioriteres, så der opnås
mest miljø og sundhed for pengene.
 Indsatsen prioriteres, hvor risiko og
behov er størst.
 Pesticidindsatsen prioriteres højt, da
pesticider lukker flest boringer i
regionen.
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Beskyttelse af grundvandet
Pesticider i grundvandet er en stor udfordring for

Det forventes at ca. 1400 forureningssager bliver

vandværker og myndigheder. En del af problemet

håndteret med indsatsen, hvoraf pesticid-

stammer fra gamle pesticidpunktkilder som

punktkilder udgør langt størstedelen.

vaskepladser på landbrugsejendomme eller
maskinstationer, samt forurening fra spild eller
nedgravning af kemikalier.
Det er regionens opgave at beskytte grundvandet
mod virkningerne af jordforurening, så vi også i
fremtiden kan indvinde rent drikkevand på
Sjælland. Derfor har regionen længe gennemført
kortlægning, undersøgelser og oprensning af de
jordforureninger, der kan true grundvandet.
I 2022 og årene fremover intensiveres indsatsen
mod pesticidforureningerne.
Regionen ønsker rent drikkevand til alle
Frem mod 2030 vil Region Sjælland håndtere
pesticidpunktkilder og de betydende trusler fra
andre jordforureninger indenfor de mest sårbare
områder. Det betyder en indsats i nærområderne
til vandforsyningernes indvindinger. Her er
transporten kort fra regnvand til grundvand og
videre til vandforsyningernes boringer. På figur 2
ses Regions Sjællands indsatsområder for
perioden 2021- 2030. I denne periode vil 75% af
vandforsyningerne blive sikret aktivt mod
jordforurening. De resterende 25% af
forsyningerne ligger i geografiske områder med en
bedre naturlig beskyttelse.

Figur 2: Region Sjællands prioriterede indsatsområder
for perioden 2021 – 2030 udgøres af de sorte områder.
De blå drikkevandsområder udgør områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nuværende
indvindingsoplande udenfor OSD.
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Indsatsområder 2022
I 2021 begyndte regionen som følge af den nye
strategi mod jordforurening at arbejde i nye
indsatsområder jf. figur 2. Arbejdet vil fortsætte
i 2022 i disse områder. Det vil være gældende
regler og områdeudpegninger for grundvandsbeskyttelse, samt en tæt dialog med øvrige
myndigheder og andre samarbejdspartnere, der
vil afgøre valg af områderne.
Figur 3 viser et eksempel på et indsatsområde
(rød markering) med den nye strategi. Den røde
markering viser det grundvandsdannende
opland til to indvindinger (sorte afgrænsninger),
og hvor indsatsen dermed planlægges
gennemført. De forskellige punkter på kortet
viser kendte jordforureninger og potentielle
pesticidpunktkilder, der skal vurderes og
håndteres i grundvandsindsatsen.
Figur 3: To indsatsområder for
grundvandsbeskyttelse mod jordforureninger. De
røde områder udgør det grundvandsdannende opland
til forsyningerne, der er afgrænset med sorte linjer.
Punkterne viser kendte og potentielle
jordforureninger.

Videreførte opgaver fra 2021
I 2021 har regionen arbejdet på at afslutte
tidligere iværksat indsats på NV-Lolland og en
række øer. Nye områder blev påbegyndt i Køge,
Roskilde, Slagelse Kommuner og på Møn. I 2022
vil der blive arbejdet videre i disse områder og
indsats i Greve og Solrød kommuner vil blive
planlagt.
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Ekstra bevillinger til pesticid og PFAS forureninger
Pesticidforurening

vandskyende egenskaber. PFOS blev forbudt i

Forureninger fra pesticider og andre miljø-

2001, men kunne lovligt anvendes i brand-

fremmede stoffer udgør et stigende problem og er

slukningsskum frem til 2011. PFOS tilhører en

en trussel mod grundvandet i Region Sjælland.

gruppe af stoffer kaldet PFAS forbindelser.

Forureningerne medfører store udfordringer for
vandforsyninger og myndigheder.

Regionen har siden 2015, hvor der kom fokus på
disse stoffer undersøgt for PFAS-forbindelser, når

I årene 2020 og 2021 har regionsrådet prioriteret

det har været relevant i de grundvands-

2 mio. kr. ekstra til en særlig indsats mod

undersøgelser, der alligevel skulle gennemføres.

pesticidforureninger i vandforsyninger på mindre
øer. Desuden blev der i 2021 afsat yderligere 1

Regionsrådet har i 2022 afsat 1 mio.kr ekstra til

mio. kr. til en fremrykning af indsatsen mod

undersøgelser af tidligere brandøvelsespladser.

pesticidforurening i Slimminge.

Med den ekstra bevilling bliver det muligt at
påbegynde undersøgelser af lokaliteter med PFAS-

I 2022 videreføres ekstrabevillingen på 2 mio. kr.

forbindelser.

til prioritering af opsporing af kilder til pesticidforureninger.
Med den nye strategi og budgetaftalen for 2022 er
pesticidindsatsen i Region Sjælland blevet
yderligere fokuseret og målrettet.
PFAS-forbindelser
PFAS-forbindelser er en samlet betegnelse for en
stofgruppe som har særligt flammehæmmende
egenskaber. En af dem er PFOS. 2021 har været
præget af sagen om Korsør Brandskole, hvor
PFOS fra brandslukningsskum er løbet ud mod
Korsør Nor og har forurenet arealer, hvor køer har
græsset. Sagen medførte, at der blev sat et arbejde
i gang med at opspore potentielle lignende
brandøvelsespladser.
En liste over potentielle brandøvelsespladser er i
september 2021 fremsendt til Miljøstyrelsen.
Figur 4 Kort over potentielle brandøvelsespladser
PFOS er anvendt i brandslukningsskum og en

i Region Sjælland.

række andre produkter på grund af stoffets gode
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Jordforureninger, der truer overfladevand
EU's vandrammedirektiv medfører, at staten skal

Økonomi

udarbejde vandområdeplaner. Med konkrete

Staten og Danske Regioner har indgået aftale om

målsætninger og tiltag skal yderligere forurening

regionernes økonomiske ramme for gennemførelse

forhindres og vandmiljøet i søer, åer, fjorde og

af de dele af strategien, der vedrører

grundvand forbedres. Regionernes opgave i den

feltundersøgelser af jordforureninger, der kan true

sammenhæng er at bidrage med viden om

overfladevand, herunder brug af

jordforureninger, som staten kan inddrage i

undersøgelsesdesign. Rammen er 65 mio. kr. for

vandplanlægningen.

perioden 2021-2022, hvoraf 13 mio. kr. tilfalder
Region Sjælland til drift og personale.

Der er tale om en bunden opgave, hvor Region
Sjællands opgave ikke er at prioritere

Undersøgelserne gennemføres med baggrund i

forureningsindsatsen, men derimod at finde frem

statens undersøgelsesdesign for feltundersøgelser.

til de jordforureninger, der reelt udgør et problem
for overfladevand og natur.

Planen og økonomien for en eventuel senere
afværgeindsats af kritiske lokaliteter indgår ikke i

I Region Sjælland vil der i 2022 blive gennemført

Danske Regioners aftale med staten, og er derfor

ca. 50 undersøgelser i vandområder. Den opnåede

ikke med som en prioriteret opgave i regionens

viden om reel påvirkning af overfladevand vil

strategi mod jordforurening.

efterfølgende blive inddraget i det faglige grundlag
for statens vandområdeplaner for 2021-2027.

Figur 5. Undersøgelse af om et vandløb er påvirket af forurening fra en
nærtliggende jordforurening.
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Jordforureninger på ejendomme med bolig,
børnehave og offentlig legeplads
I Region Sjælland er der mange jordforureninger

Den slags forureninger kan ikke håndteres med

på boligarealer og andre følsomme arealer.

simple forholdsregler og må prioriteres i forhold

Regionen har til opgave at undersøge og håndtere

til undersøgelser og eventuel oprensning.

de jordforureninger, der udgør en aktuel risiko for
menneskers sundhed.

Gas
Regionen prioriterer gasudsivning fra gamle

Vores indsatsområde er børneinstitutioner for

lossepladser højt. Gassen dannes ved nedbrydning

mindre børn, offentlige legepladser og

af organisk materiale som fx husholdningsaffald

boliggrunde – også kaldet følsom anvendelse.

og kan sive ind i bygninger og medføre
eksplosionsfare. Det betyder, at Region Sjælland

En særlig stor risiko forekommer fra forureninger

undersøger og håndterer lossepladser med størst

med det giftige stof arsen, indhold af klorerede

eksplosionsrisiko og hvor arealanvendelsen er

opløsningsmidler eller fra gasproducerende

følsom. Indsatsen er derfor rettet mod

forureninger, som kan være tilstede i nogle af de

lossepladser med påvist gasproduktion tæt på

gamle lossepladser. Disse forureninger prioriterer

boliger/børneinstitutioner og andre lossepladser

regionen højt.

med bolig/børneinstitution på selve lossepladsen.

Nogle forureninger udgør ikke en risiko og dem
registrerer vi ved at kortlægge det forurenede
areal. På den måde bliver de ikke glemt i tilfælde
af gravearbejde, og når jorden flyttes til et nyt
sted.
I nogle tilfælde kan det være nok at rådgive ejere
og brugere om simple forholdsregler over for en
forurening, så undersøgelse og oprensning ikke er
nødvendig. Det kan f.eks. være udluftning af
boligen, eller dyrkning af frugt og grønt i højbede.
Andre forureninger overvåges for at vurdere
behovet for yderligere indsats. Endelig er der en
del af de mange jordforureninger, som reelt udgør
en risiko for menneskers sundhed, og som kræver
en større undersøgelses- og oprensningsindsats.

Figur 6: Erfaringen viser, at gas fra lossepladser kan spredes op
til 75 meter fra lossepladsen.
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Særligt for boligejere
Boligejere med en vidensniveau 1 kortlagt grund
(begrundet mistanke om forurening) kan anmode
regionen om en undersøgelse og dermed få
afklaret om grunden er forurenet indenfor 1 år.
Er en boligejendom forurenet, skal den nuanceres

Værditabssager
Midlerne til værditabsordningen er en del af
finansloven. Staten disponerer primært sagerne i
starten af året. Men der disponeres sager løbende
efterhånden, som der er ledige midler i ordningen.
Regionen forventer, at staten frigør midler, til

efter forureningens farlighed. Nuanceringen

oprensning af ca. 2 ejendomme i 2022.

kaldes F0, F1, eller F2 efter betydningen af

Oprensningen består primært af udskiftning af

forureningen for anvendelse af boligen og haven.

den øverste halve meter forurenet jord med ren
jord. Der kan også være sager, hvor indeklimaet i

Værditabsordningen

boligen skal sikres.

For boligejere på en forurenet grund, er der

Vi forventer også, at der disponeres midler til en

offentlig indsats, hvis forureningen udgør en

række videregående undersøgelser, dette sker

risiko for menneskers sundhed. Da Region

løbende efterhånden som der er boligejerne, der

Sjælland prioriterer de værste forureninger først,

søger. Antallet afhænger af, hvor mange der søger

vil der være boligejere, der må vente i længere tid

og kan omfattes af værditabsordningen.

på oprensning.
Som følge heraf har man siden 1993 haft en

Regionen har ikke kendskab til grunde med

værditabsordning, hvor boligejere mod en

forurening på børneinstitutioner, legepladser eller

beskeden egenbetaling kan få fremskyndet

forureninger med arsen. Der er derfor ikke på

oprensning af deres grund. Ved salg af en grund,

nuværende tidspunkt prioritering af denne type

som er på værditabsordningens venteliste,

grunde.

overtager den nye grundejer retten til oprensning
underordningen.
Pr 1. september er der ca. 14 ejendomme på
venteliste i Region Sjælland.

Figur 7: Prøvetagning med håndbor i have
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V1-Kortlægning
Region Sjælland indsamler fortsat oplysninger om
aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening,
og ejendomme med sådanne aktiviteter
kortlægges på vidensniveau 1.
Indtil 2021 har regionen og de tidligere amter
indsamlet og vurderet oplysninger på over 10.000
ejendomme, hvoraf knap 25% efterfølgende er
kortlagt på vidensniveau 1.
Målet er inden udgangen af 2030 at færdiggøre
vidensniveau 1 kortlægningen i Region Sjælland.
Dette indebærer vurdering af ca. 3.000 kendte

Figur 8 Luftfoto af frugtplantage

ejendomme og der kommer løbende nye til.
Vi forventer at gennemgå og vurdere ca. 300 sager
årligt i forhold til en V1 kortlægning. I 2022

Kortlægning af lokaliteter er grundstenen i
arbejdet med jordforurening.
-> Den sikrer, at jordforureningen indgår i
regionens registre.
-> Det er et vigtigt redskab til at forebygge
nye miljøproblemer, fx. når forurenet jord
flyttes ukontrolleret, at der bygges boliger
uden sikring mod forurening eller, at der
etableres drikkevandsboringer i forurenet
grundvand.

forventer vi primært at vurdere ejendomme i
Vordingborg, Guldborgsund og Holbæk
kommuner.
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Private byggeprojekter

Det er af stor værdi for samfundet, at der kan

”Forureneren betaler princippet” er centralt i

gennemføres bygge- og anlægsprojekter på

lovgivningen på området. Det betyder, at regionen

arealer, som er påvirket af forurening. Dette

ikke skal bruge de begrænsede offentlige midler til

kræver ofte en bygge-og anlægstilladelse efter § 8 i

at betale for undersøgelser og oprensninger, hvor

jordforureningsloven, der udarbejdes af

andre kan stilles til ansvar.

kommunen. Regionen har i den forbindelse to
forhold, vi skal sikre:



Konkret modtager Region Sjælland årligt
ca. 50 sager med påbud om undersøgelse





Bygge- og anlægsprojektet må ikke gøre

eller oprensning fra kommuner og staten.

det dyrere for os, hvis vi senere skal

Sagerne spænder fra mindre uheld med

undersøge eller rydde forureningen op.

en væltet lastbil til oprydning af

Samtidig og ikke mindst skal regionen

forurening på store tankstationer. Et

være med til at sikre borgere mod

estimeret bud på omkostningen ligger på

helbredsrisici fra jordforurening.

godt 30 millioner kr. på årsbasis. En stor

Vores rådgivning og udtalelser til brug for
kommunernes bygge- og anlægstilladelser er
vigtig for at sikre at dette sker.
Vi har jf. jordforureningsloven udarbejdet en
række undtagelser for krav om § 8 tilladelse.
Gennem de sidste år har vi kunnet konstatere, at
antallet af forespørgsler om et bygge-og
anlægsprojekt, som kan undtages for § 8 tilladelse,
er højt. Dette giver os anledning til at arbejde med
følgende:


I dialogen med regionens kommuner
arbejder regionen løbende for, at der kan
gennemføres flere undtagelser efter §8
stk. 10 i Jordforureningsloven, hvor der
erfaringsmæssigt ingen forureningsrisiko
er. Målet er at frigøre ressourcer i både
regionen og kommunerne til mere
relevante sager og ikke mindst spare
bygherrer for tid og penge.
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del af denne omkostning sparer regionen
ved at holde fast i ”forureneren
betaler princippet”. Opgave løses i tæt
samarbejde med kommunerne, der er
myndighedsansvarlig.

 I øjeblikket er der ca. 90 sager med
påbud, der afventer sagsbehandling i
kommunerne og Miljøstyrelsen. En række
sager har været i gang i en længere
årrække. Da målet er at holde fast i
”forureneren betaler princippet”,
vil regionen gennemføre en ekstra indsats
i 2022 for at hjælpe sagerne i mål.
Opgaven skal løses i tæt samarbejde med
kommunerne og Miljøstyrelsen, der er
myndighedsansvarlig.
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Innovation, udvikling og testgrunde
Samarbejdsaftale med DTU Miljø om
pesticider
I Region Sjællands Strategi mod jordforurening
2021-2030 er der stort fokus på opsporing af
potentielle pesticidforureninger indenfor de
grundvandsdannende oplande til
vandforsyningerne. Konkret betyder det, at
regionen indenfor de næste 10 år skal håndtere op
imod 1400 pesticidpunktkilder.
Særligt risikovurderingen af punktkilderne er
afgørende for opgavens størrelse. Regionen har
derfor indgået en 2 årig aftale med DTU Miljø om
at finde løsninger på udfordringerne. Samarbejdet
vil omfatte aktiviteter på følgende tre niveauer:


Strategisk niveau – implementering af
strategi for pesticidpunktkilder med
særligt fokus på risikovurdering af flere
punktkilder i et opland.



Undersøgelsesstrategier og konceptuel
forståelse af pesticidpunktkilder med

Figur 9 Desphenyl-chloridazon er
nedbrydningsprodukt fra pesticidet chloridazon, som
ikke anvendes længere. Desphenyl-chloridazon findes
hyppigt i vandforsyningsboringer og i regionens
undersøgelser af bl.a. maskinstationer.

henblik på bedre risikovurderinger.


Bidrag til konkrete
pesticidpunktkildeundersøgelser med
henblik på at effektivisere undersøgelser
og metoder
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Digitalisering

Regionerne arbejder på jordforureningsområdet

Digital overførsel af data fra felten

sammen om at udvikle de nødvendige IT-

Digitalisering af data fra felten til databaserne, er

løsninger. Det sikrer, at data kan udtrækkes på

et udviklingsprojekt under Danmarks Miljøportal.

tværs af regionerne og, at drift og udvikling af IT-

Målet i projektet er, at man i felten kan bestille en

systemerne sker så effektivt som muligt.

miljøanalyse på laboratoriet og at resultaterne kan
afleveres automatisk/direkte i regionernes

JAR - en digital selvbetjeningsløsning

databaser. Herfra afleveres data videre til statens

Region Sjællands jordforureningsdatabase (JAR)

landsdækkende database over boringer kaldet

omfatter data om ca. 18.000 grunde. Databasen

Jupiter.

rummer oplysninger om status for jordforurening
på grunden og oplysninger om de aktiviteter der

Digitalisering af gamle undersøgelsesdata

er gennemført over årerne.

Tidligere var området knap så digitaliseret, og der
gemmer sig derfor mange værdifulde data i

Der er stor efterspørgsel efter oplysningerne i

arkiverne. Der er de senere år arbejdet på at

JAR, som stilles til rådighed for nuværende og

digitalisere disse gamle data, så de bliver

kommende grundejere, ejendomsmæglere,

tilgængelige. De kan udgøre en værdifuld

advokater, kommuner, miljørådgivere med flere.

ressource i andre sammenhænge, som f.eks. ved

Der kan hentes jordforureningsattester via et

placering af nye vandværksboringer og byggerier.

søgesystem på vores hjemmeside, der søger
direkte i JAR.

GrundRisk

Løsningen anvendtes i 2020 ca. 41.000 gange og

Miljøstyrelsen har i flere år udviklet på et nyt

er dermed med til at sikre, at en ejendomshandel

risiko- og screeningsværktøj i forhold til

sker på et oplyst grundlag.

grundvandet. Systemet kaldes GrundRisk og har
været undervejs i flere år.
I 2021 gik regionerne aktivt ind i projektet og når
forhandlingerne er landet forventer vi at kunne
tage systemet i brug og videreudvikle det.
Værktøjet skal understøtte vurderingen af om en
forurening udgør en risiko for grundvandet ved at
koble oplysninger om geologi, afstand til
vandboringer, grundvandet og stoffers farlighed.

Figur 10 Søgesystem på www.regionsjaelland.dk
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Bilag 1: Budget og Ressourcer 2022
Fordelingen af årsværk til de forskellige arbejdsopgaver i 2022 er illustreret herunder.

Fordeling af årsværk
a. Ledelse og Planlægning

1,8

b. IT og data

2,5

4,5

c. Borgerrettede opgaver

4,9

d. Vidensniveau 1 kortlægning

1,5

e. Indledende undersøgelser

ialt 35 årsværk
4,2

f. Videregående undersøgelser*

5,4

g. Projektering og etablering af
oprensning*
h. Drift og overvågning*

2,0

8,2

i. Tværgående opgaver og
udviklingsprojekter**

Herunder ses en overordnet fordeling af budgettet for 2022 fordelt på hovedopgaver. En mere detaljeret
beskrivelse af opgaverne fremgår af bilag 2. Budgettet for 2022 udgør samlet ca. 40,2 mio. kr.

Budget 2022 [mio. kr]
a. Ledelse og Planlægning

1,6

b. IT og data
c. Borgerrettede opgaver
d. Vidensniveau 1 kortlægning

2,6
0,4
1,3

e. Indledende undersøgelser

13,9

f. Videregående undersøgelser

9,8

g. Projektering og etablering af oprensning

3,2

h. Drift og overvågning
i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter

5,8
1,6
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Bilag 2: Oversigt over regionens opgaver
I Region Sjælland er vi ca. 36 personer, der arbejder med at opspore, kortlægge, undersøge og rense
jordforurening op. Som myndighed på området er der en række opgaver, vi skal varetage. Her er givet en
oversigt over opgaverne for 2022, antallet af sager og undersøgelser vi forventer at gennemføre.
Ledelse og planlægning




Ledelse
Juridisk sagsbehandling og planlægning
Bidrag til Videncenter for Miljø og
Ressourcer

IT og data
 Drift og vedligeholdelse af databaser og





andre IT-systemer
Drift af jordforureningsdatabase JAR
Indtastning af analysedata i GeoGISdatabasen
Indberetning af forurenede grunde til DKjord
GDPR-sikret billeddatabase

Borgerrettede opgaver
 Forespørgsler fra ejendomsmæglere m.v.
 Aktindsigt ca. 500
 Høringer vedr. § 8 - tilladelse til byggeri på







forurenede ejendomme, ca. 115
høringssager
Høringer - kommunalt påbud (§ 40 og 41)
ca. 40 sager
§ 71-sager, ca. 15 sager
Høringer - kommunalt påbud i
olieforureningssager (§ 48), ca. 5 sager
Frivillige undersøgelser og afværge, ca. 140
sager
Netværk med kommunerne og staten
Indberetning til Miljøstyrelsen

V1 kortlægning




V1 kortlægning af ca. 25 boligejendomme
V1 kortlægning af ca. 300 sager

Indledende undersøgelser
 V2 undersøgelser (1 års reglen)
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boligejendomme ca. 25 sager
V2 undersøgelser grundvand ca. 100 sager
(primært pesticider)
V2 undersøgelse af 2 -3 PFAS sager
V2 undersøgelser grundvand og
arealanvendelse ca. 25 sager
Anmodning om nuancering ca. 5 sager

Videregående undersøgelser





Videregående undersøgelser overfladevand
opstart af ca. 50 undersøgelser
Videregående undersøgelser – opstart af 4
nye grundvandsundersøgelser og 4
undersøgelser videreført fra 2021
Videregående arealanvendelses – opstart af
2 nye undersøgelser – 2 sager videreført fra
2021
3 - 4 undersøgelser under værditabsordningen for boligejere

Projektering og etablering af afværge
 Grundvand – opstart af 1 nyt



oprensningsprojekter og videreførelse af 1
oprensningsprojekter fra 2021
Arealanvendelse – videreførelse af 7
oprensningsprojekt fra 2021
Afværgeprojekter under værditabsordningen for boligejere, ca. – 2 nye sager
og videreførelse af 4-5 sager

Drift og overvågning
 Drift af 58 anlæg, hvor oprensning er i


gang
Overvågning af forurening m.v. på ca. 15
sager

Tværgående projekter, herunder
udviklingsprojekter
 DTU – Pesticider og risikovurdering
 TUP Hedeland, NTA anvendt i AI


sårbarhedsmodel (med COWI og AAU)
TUP Projektoplæg Erfaringsopsamling og
konceptuel forståelse af pesticidtransport
(med WSP DTU og regioner)
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Region Sjællands opgaver på
jordforureningsområdet
Henvendelser fra borgere,
ejendomsmæglere, advokater, m.fl.
Via et søgesystem på hjemmesiden har borgere,
ejendomsmæglere mfl. mulighed for selv at søge
oplysninger om en grund er kortlagt på
vidensniveau 1 og/eller vidensniveau 2. Det er
også muligt at søge oplysninger om muligt
forurenede grunde, der endnu ikke er behandlet
(V0). På hjemmesiden er det muligt at læse mere
om jordforurening og man kan få råd og
vejledning ved at ringe til regionens
servicetelefon.
Indledende kortlægning (V0-kortlægning)
Ejendomme, der indgår i den indledende
kortlægning, kaldes ofte V0, selvom dette ikke er
et officielt begreb. V0-sager er ejendomme, som
endnu ikke er kortlagte, da oplysningerne i mange
tilfælde ikke er tilstrækkelige til at afgøre, om
ejendommen skal kortlægges. Indsamlingen af
oplysninger stammer fra telefonbøger og
gennemgang af arkiver. Der registreres løbende
nye oplysninger om forurenede/muligt forurenede
grunde. Grundejer bliver løbende informeret om
dette.
Begrundet mistanke om forurening (V1kortlægning)
Ejendomme kortlægges på vidensniveau 1 (V1)
efter jordforureningsloven, når der er konkret
viden om aktiviteter, der kan have forurenet jord
og grundvand. Der er tale om en begrundet
mistanke. For boligejere, der er V1 kortlagte,
findes der en særlig ordning. Regionen skal, efter
anmodning fra grundejere, igangsætte og betale
for undersøgelse af, om potentielt forurenede
grunde (kortlagt på vidensniveau 1) skal V2kortlægges, eller tages helt ud af kortlægningen.
Undersøgelsen skal være gennemført indenfor et
år og vi kalder det derfor 1-års-regel.

potentielle kilder til forurening afklares. For
boligejere, der er V2 kortlagte, findes der en særlig
ordning. Boligejere kan efter anmodning få deres
ejendom "nuanceret" i forhold til, hvilken
betydning forureningen har for boliganvendelsen
(F0, F1, F2). Dette gælder tidligere kortlægninger,
i dag sker nuanceringen i forbindelse med
kortlægningen.
Værditabsordningen
Boligejere kan i visse tilfælde søge om at få deres
ejendom undersøgt og oprenset efter
værditabsordningen. Ordningen finansieres af
staten via den årlige finanslov, men det er
regionen, som står for gennemførelse af
projekterne. Værditabsordningen er tænkt som en
hjælp til boligejere til at "komme frem i køen" i
forhold til den offentlige indsats, hvor der kan
være mange års ventetid.
Forsikringsordning for villaolietanke samt
andre nyere forureninger
Kommunerne kan udstede påbud om
undersøgelse og oprensning ved forurening fra
villaolietanke. En forsikringsordning dækker
udgifterne hertil (dog ikke selvrisikoen).
Kommunerne og staten kan endvidere udstede
påbud til eksisterende virksomheder, hvis der
konstateres forurening, som kan dateres efter 1.
januar 1992 (undersøgelsespåbud) og 1. januar
2001 (oprensningspåbud).
Regionen bistår kommunerne med at vurdere
undersøgelses- og oprensningsoplæg ved, at
kommunerne sender påbuddet i høring i regionen.
Når påbuddet er efterkommet, skal regionen tage
stilling til, om der efterladt en restforurening, der
skal kortlægges.
Der konstateres løbende forureninger, som ikke
kan oprenses ved udstedelse af påbud. Disse
konstaterede forureninger skal regionen ligeledes
vurdere i forhold til, om de skal kortlægges efter
lov om forurenet jord.

Påvist forurening (V2-kortlægning)
Ejendomme kortlægges på vidensniveau 2 (V2)
efter jordforureningsloven, når der er konkret
viden om jordforurening. Dette sker på baggrund
af en indledende forureningsundersøgelse, hvor
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Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt
ændret anvendelse på forurenede grunde
Ejendomme med forurening eller mulig
forurening skal have tilladelse efter § 8 i Lov om
forurenet jord, inden byggeri eller gravearbejde
kan igangsættes. Forud for tilladelsen er der ofte
et forløb med undersøgelser og risikovurdering,
inden det kan vurderes, om projektet er miljø- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.
Kompetencen til at give disse tilladelser ligger hos
kommunerne, der dog skal indhente en udtalelse
fra regionen, inden tilladelsen kan gives. Det er
vigtigt, at regionen har 4 uger til at give disse
udtalelser. Regionen skal ved fund af forurening
ved byggeri eller gravearbejde, jf. § 71 i Lov om
forurenet jord vurdere, om forurening skal
kortlægges. Regionen har 4 uger til at vurdere, om
forureningen skal kortlægges.
Frivillige undersøgelser og oprydninger
De er muligt for private selv at iværksætte og
betale for undersøgelser og oprensninger, det
kaldes frivillige undersøgelser og oprensninger.
Oplysninger fremkommet ved frivillige
undersøgelser og oprensninger skal behandles
efter principperne for den øvrige kortlægning, dvs.
at regionen skal vurdere, om fund af forureninger
eller efterladte restforureninger giver anledning til
kortlægning eller ej.
Videregående undersøgelser, afværge, drift
og overvågning (regionens indsats)
Det er regionens opgave at prioritere, bekoste og
gennemføre den nødvendige indsats på
forurenede grunde indenfor de indsatsområder,
som er nævnt i jordforureningsloven, under de
offentlige indsatsområder.
Indsatsområderne omfatter:
Jordforureninger, som kan have skadelig
virkning:
 På grundvand i et område med særlige
drikkevandsinteresser eller i et
indvindingsopland for et alment
vandforsyningsanlæg
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På mennesker på arealer med bolig,
børneinstitution eller offentlig legeplads
På målsat vandløb, søer og kystvande,
også kaldet overfladevand og natur

Før man begynder at rense en forurenet grund, er
det nødvendigt med et detaljeret kendskab til
forureningen:
 Hvilken risiko udgør den?
 Hvor stort et område er forurenet?
 Hvordan spredes forureningen?
 Hvilke renseteknikker kan anvendes?
 Hvad bliver prisen for en eventuel
oprensning?
Derfor laver man grundige videregående
undersøgelser som optakt til en oprensning.
Oprensningerne kaldes også for
”afværgeprojekter”, fordi de især har til formål at
afværge en risiko, og kun til et niveau, hvor denne
risiko er afværget. Dette betyder i praksis, at der
ofte efterlades en forurening efter endt
oprensning.
Hvor det er muligt, foretrækker man at grave den
forurenede jord væk. I mange tilfælde ligger
forureningen dog utilgængeligt, f.eks. under et hus
eller dybt i jorden. I sådanne tilfælde etablerer
man anlæg, som behandler forureningen på
stedet, f.eks. anlæg der:
 Dræner eller oppumper det forurenede
grundvand
 Belufter jorden
 Stimulerer biologisk og kemisk
nedbrydning
 Indkapsler eller afskærmer forureningen,
så den ikke breder sig.
Oprensningen med de nævnte anlæg tager ofte
lang tid, og de skal derfor være i drift i mange år,
ligesom forureningen skal overvåges i denne
periode.
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Bilag 3: Oversigt over den videregående indsats
indsatsindsatsindsatsindsats
Oversigt over videregående undersøgelser i 2022
Videregående undersøgelser forløber ofte over flere år. Oversigten indeholder derfor både

Ny i 2022

Videreført

Indeklima

Overfladevand

Grundvand

videreførte undersøgelser fra foregående år og forslag til nye videregående undersøgelser.

Kommune

Lok. nr.

Forurening

Næsbyvej 23, Orø

Holbæk

316-00102

Pesticider

x

x

Nørrestængevej 24, Orø

Holbæk

Pesticider

x

x

Pilevej 16

Holbæk

345-00050

Gas

x

x

Overdrevsvej 6

Holbæk

321-00037

Gas

x

x

Sct. Jørgensbjerg 16

Kalundborg

323-00303

Klorerede opl. midler

x

x

Sct. Jørgensbjerg 31

Kalundborg

323-00351

Klorerede opl. midler

x

x

Hovedgaden 52 A

Køge

259-20424

Klorerede opl. midler

x

Kappellanvej 20

Lolland

360-30025

Pesticider

x

x

Bøgetvej 39

Lolland

360-20657

Pesticider

x

x

Bøgetvej 91

Lolland

360-00041

Pesticider

x

x

Munkevejen 11

Lolland

379-08008

Pesticider

x

x

Østergade 39 A

Lolland

360-20996

Klorerede opl. midler

x

Banetoften

Næstved

373-00005

Gas

x

Sportsvej 10

Sorø

303-00130

Gas

x

Industrivej 13

Guldborgsund

369-00005

Losseplads

x

x

Slotsgade 41

Guldborgsund

369-00042

Klorerede opl. midler

x

x

Vestensborg Alle 29

Guldborgsund

376-01134

Olie-benzin

x

x

Søvej 113

Guldborgsund

376-20292

Olie

x

x

Industrivej 11

Guldborgsund

376-21230

Olie

x

x

Vestergade 18

Guldborgsund

387-00040

Klorerede opl. midler

x

x

Møllestræde 2

Guldborgsund

391-00001

Losseplads

x

x

316-00104

Kontakt

Adresse

x

x
x
x
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Ny i 2022

Videreført

Indeklima

Overfladevand

Grundvand

Oversigt over videregående undersøgelser i 2022 fortsat

Kommune

Lok. nr.

Forurening

Strandmøllevej 249

Holbæk

315-00137

Losseplads

x

x

Strandmøllevej 229

Holbæk

315-00153

Losseplads

x

x

Pølsekrogen 1

Holbæk

315-00361

Klorerede opl. midler

x

x

Kastanie Alle 1

Holbæk

339-00179

Olie

x

x

Holbækvej 361

Holbæk

341-00023

Olie

x

x

Gl Skovvej 6A

Kalundborg

301-00026

Olie-benzin

x

x

Mosevej 0

Kalundborg

319-00032

Losseplads

x

x

Svends Alle 15

Kalundborg

323-00039

Olie-benzin

x

x

Hestehaven 2A

Kalundborg

323-00130

Losseplads

x

x

Kystparken 1

Kalundborg

232-00295

Klorerede opl. midler

x

x

Sydhavnen 5A

Kalundborg

326-00010

Tungmetaller/tjære

x

x

Torvet 34

Køge

259-00223

Klorerede opl. midler

x

x

Turebyvej 3

Køge

259-00251

Klorerede opl. midler

x

x

Stevnsvej 12

Køge

271-00102

Klorerede opl. midler

x

x

Tangmosevej 104B

Køge

259-00001

Losseplads

x

x

Københavnsvej 222G

Køge

259-00006

Losseplads

x

x

Vordingborgvej 169

Køge

259-00017

Losseplads

x

x

Københavnsvej 216

Køge

259-00107

Kemisk Industri

x

x

Københavnsvej 140

Køge

259-00108

Medicinalvarer

x

x

Brogade 19

Køge

259-00150

Klorerede opl. midler

x

x

Torvet 20

Køge

259-00153

Klorerede opl. midler

x

x

Fabriksvej 1

Lolland

360-20004

Losseplads

x

x
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Adresse
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Ny i 2022

Videreført

Indeklima

Overfladevand

Grundvand

Oversigt over videregående undersøgelser i 2022 fortsat

Kommune

Lok. nr.

Forurening

Sneslevvej 50A

Næstved

307-00087

Tungmetaller

x

x

Alleen 43 A

Næstved

370-20843

Tjære / olie

x

x

Erantisvej 47

Næstved

373-00056

Olie-benzin

x

x

Slagelsevej 190

Næstved

373-00092

Aromatiske
forbindelser

x

x

Bataljonsvej 7

Næstved

373-01300

Olie-benzin

x

x

Høm Møllevej 21

Ringsted

329-00260

Losseplads

x

x

Roskildevej 430

Ringsted

329-00262

Losseplads

x

x

Kærup Alle 1

Ringsted

329-00531

Losseplads

x

x

Kalkgravsvej 20

Roskilde

255-00006

Losseplads

x

x

Finervej 1

Roskilde

265-00001

Olie-benzin

x

x

Darupvej 150

Roskilde

265-00363

Fyldplads

x

x

Vestergade 25

Roskilde

265-20379

Olie-benzin

x

x

Skovvej 131

Slagelse

325-00089

Losseplads

x

x

Lilleøbakken 7

Slagelse

325-10005

Klorerede opl. midler

x

x

Slagelse Landvej 3

Slagelse

330-30073

PFOS

x

x

Holtengårdsvej 20

Slagelse

331-00014

Olie/PFAS

x

x

Ladebovej 1

Slagelse

331-00104

Losseplads

x

x

Agersø Møllevej 11

Slagelse

331-00286

Losseplads

x

x

Banevænget 8

Sorø

337-00048

Losseplads

x

x

Kontakt

Adresse
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Bilag 3, fortsat:
Oversigt over oprensninger i 2022
Oprensning af forurening forløber ofte over flere år. Oversigten indeholder derfor videreførte

Greve

253-00120

Klorerede opl. midler
revurdering

Skellingsted Losseplads

Holbæk

341-00065

Tujavej

Køge

Axeltorv 7

x

x

Gas

x

x

259-00143

Klorerede opl. midler

x

x

Lolland

367-00015

Klorerede opl. midler

x

x

Æblehaven 100

Roskilde

265-00024

Gas

x

x

Ejboparken

Roskilde

265-00033

Gas

x

x

Industrivænget 13, Havdrup

Solrød

269-20010

Klorerede opl. midler

Stege Sukkerfabrik

Vordingborg

365-01657

Gas
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x

Ny i 2022

Østergade 17

Videreført

Forurening

Kontakt

Lok. nr.

Indeklima

Kommune

Overfladevand

Adresse

Grundvand

oprensninger fra foregående år og forslag til nye oprensninger.

x

x
x

x
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