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Notat

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 - Behandling
af høringssvar.
Indledning
Det årlige forslag til, hvor regionen skal starte nye forureningsundersøgelser og oprensninger
har været i offentlig høring i 4 uger. Høringen har været annonceret i dagspressen og
fremlagt via regionens høringsweb mm. Forslaget har desuden været udsendt til de berørte
grundejere, teknik- og miljøforvaltningerne i de 22 kommuner, Naturstyrelsen i Ribe og
Odense, embedslægeinstitutionen og de to vandværksforeninger. Endelig har trykte
eksemplarer været fremlagt i Regionshuset (receptionen) og i borgerservicecentrene hos
kommunerne.
Dette notat behandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden. Der foreslås
ingen ændringer eller tilføjelser som følge af høringssvarene.
Haderslev, Vejle, Svendborg inkl. Ærø og Kolding kommuner har indsendt høringssvar, heraf
har de tre førstnævnte ingen bemærkninger. Desuden har et vandværk og en grundejer
indsendt høringssvar. Sidstnævnte er medunderskrevet af ca. 75 borgere, der repræsenterer
ca. 65 husstande i vandværkets forsyningsområde. Endelig har en nabo til en af de listede
lokaliteter tilkendegivet stor samarbejdsvilje og administrationen har besvaret ca. 20
henvendelser om faktuelle spørgsmål i høringsperioden.

Besvarelse og behandling af høringssvar
1. Skydebjerg Vandværk
Synspunkt
Skydebjerg Vandværk ønsker at lokaliteten beliggende Ved Gadekæret 10 i Skydebjerg,
Aarup (499-50033), bliver undersøgt og renset op så hurtigt, som det overhovedet kan lade
sig gøre.
Vandværket begrunder sit ønske med:
1. at forureningen er lokaliseret opstrøms i vandværkets indvindingsområde og derfor
udgør en latent risiko for indvindingen,
2. at der sidste år er investeret ca. kr. 300.000 i nye pumper og styringsanlæg,
3. at der forestår yderligere investeringer for ca. kr.500.000 i de nærmest kommende år,
4. at vandværket har rørledninger af PVC og PEL i vejen lige uden for den forurenede
grund og vandværket har en begrundet frygt for at kulbrinter og opløsningsmidler kan
penetrere rørvæggene og forurene vandet i ledningsnettet.
Besvarelse
Den aktuelle lokalitet indgår i regionens forslag til, hvor der skal gennemføres undersøgelser
og oprensninger i 2012. Her er lokaliteten prioriteret til en videregående undersøgelse. Den
videregående undersøgelse har til formål at afgrænse forureningen og vurdere i hvilket

omfang forureningen truer grundvandet og arealanvendelsen. Ved undersøgelsen tages der
stilling til, om der er behov for videre indsats og hvis risikovurderingen peger på, at der er
behov for oprensning, omfatter den videregående undersøgelse også forslag til oprensningsløsninger.
Da den videregående undersøgelse omfatter en afgrænsning af forureningen og en risikovurdering, vil den samtidig kunne medvirke til at belyse spørgsmålet om, hvorvidt vandværkets rørledninger kan være udsat for en forureningspåvirkning. Det bemærkes, at sikring
af ledningsnet over for jordforurening ikke i sig selv er en del af regionens ansvarsområde, jf.
jordforureningslovens § 6.
Regionen har mulighed for straks at prioritere videre indsats overfor særligt alvorlige forureninger, der kræver en indsats her og nu. Hvorvidt dette kan blive aktuelt i denne sag, vil
afhænge af resultaterne af den videregående undersøgelse.
Administrationen har været i dialog med vandværkets formand i forbindelse med det fremsendte høringssvar og regionens sagsbehandling.
Konsekvens
Ingen.

2. Borgerne i Skydebjerg, Aarup
Synspunkt
Ejeren af ejendommen Ved Gadekæret 10 i Skydebjerg, Aarup (lokalitet 499-50033) og ca.
75 medunderskrivende borgere, der repræsenterer ca. 65 husstande i Skydebjerg Vandværks forsyningsområde, opfordrer regionen til straks at igangsætte oprensning af
forureningen på ejendommen. Dette både af hensyn til bevarelse af drikkevandsforsyningen
fra Skydebjerg Vandværk og af hensyn til indeklimaet i boligen.
Besvarelse
Den omhandlede lokalitet indgår i regionens forslag til, hvor der skal gennemføres undersøgelser og oprensninger i 2012. Her er lokaliteten prioriteret til en videregående undersøgelse. Den videregående undersøgelse har til formål at afgrænse forureningen og vurdere
i hvilket omfang forureningen truer grundvandet og arealanvendelsen. Ved undersøgelsen
tages der stilling til, om der er behov for videre indsats og hvis risikovurderingen peger på, at
der er behov for oprensning, omfatter den videregående undersøgelse også forslag til oprensningsløsninger.
Administrationen har været i dialog med grundejeren i forbindelse med det fremsendte
høringssvar og regionens sagsbehandling. Efter aftale med grundejeren har regionen indhentet embedslægens udtalelse vedrørende indeklimarisikoen i boligen. Udtalelsen er
modtaget den 9. marts 2012 og er fremsendt til grundejer. Konkluderende udtaler
embedslægen: ”Samlet set er der tale om en begrænset forurening, som vil kunne
begrænses yderligere ved simple tiltag i en periode indtil en endelig løsning kan etableres.
Boligen kan, ud fra de foreliggende oplysninger, fortsat anvendes som bolig uden betydende
risiko for beboerne”.
Regionen har mulighed for straks at prioritere videre indsats overfor særligt alvorlige forureninger, der kræver en indsats her og nu. Hvorvidt dette kan blive aktuelt i denne sag, vil
afhænge af resultaterne af den videregående undersøgelse.
Konsekvens
Ingen.
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3. Kolding Kommune
Synspunkt
Kolding Kommune er enig med regionen i, at en indsats på lokaliteten Kastanie Alle 19 i
Lunderskov (621-81178) er påkrævet set ud fra forureningsniveauet og med henblik på at
beskytte højt prioriteret grundvand. I forhold til en tidsmæssig prioritering af indsatsen,
foreslår kommunen imidlertid, at lokaliteten beliggende Fovsletgårdvej 3 i Vamdrup (62181073) får en højere prioritet.
Kolding Kommune henviser til, at Naturstyrelsen har foretaget en grundvandskortlægning i
området Vonsild og Agtrup og at kommunen er ved at udarbejde en indsatsplan for
beskyttelsen af grundvandet i området. Indsatsplanen forventer kommunen at sende i høring
inden længe. I indsatsplanen er en af kommunens foreslåede indsatser en vurdering af
grundvandsforureningstruslen fra samtlige V1 og V2 kortlagte ejendomme indenfor indsatsplanens område. På dette grundlag foreslår kommunen, at regionen oprenser lokaliteten
Fovsletgårdsvej 3 i Vamdrup (621-81073) og at regionen undersøger to andre lokaliteter
indenfor indsatsplanens område nærmere.
Besvarelse
Med Kolding Kommunes høringssvar har regionen modtaget værdifulde oplysninger til brug
for det videre arbejde med den grundvandsrettede indsats.
Lokaliteten på Kastanie Alle 19 i Lunderskov (621-81073) har regionen prioriteret til en
videregående undersøgelse i 2012 fordi den ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og fordi der er konstateret et højt forureningsniveau i grundvandet ved indledende
undersøgelser på lokaliteten. Desuden har der været oplag af tromler på lokaliteten, hvorfor
der kan være en større mængde forurening på vej til grundvandet.
Regionens arbejde med prioriteringen af den nye videregående indsats for 2012, herunder
prioriteringen af Kastanie Alle 19 til videregående undersøgelse i 2012, er gennemført i
sidste del af 2011. På det tidspunkt gennemførte regionen også en indledende undersøgelse
på den anden lokalitet på Fovsletgårdvej 3 i Vamdrup (621-81073). Den indledende
undersøgelse har resulteret i, at lokaliteten er blevet varslet V2-kortlagt i januar 2012.
Tidsfaktoren og forskellen i hvor langt de to lokaliteter er i regionens kortlægnings- og undersøgelsesindsats indebærer, at den lokalitet som kommunen foreslår oprenset, ikke har
kunnet indgå i prioriteringsarbejdet for 2012. Det har derimod den anden lokalitet. Et forhold
som vil kunne opstå igen hvert år. Blandt andet derfor har regionen mulighed for straks at
prioritere videre indsats overfor særligt alvorlige forureninger, der kræver en indsats her og
nu. Det mener vi imidlertid ikke er aktuelt i dette tilfælde og samtidig er det sådan, at både
Fovsletgårdvej 3 i Vamdrup (621-81073) og de øvrige lokaliteter i kommunens indsatsplanområde vil få en høj prioritet i regionens kommende prioriteringsarbejde, så snart kommunens indsatsplan er vedtaget. Samme høje prioritet vil de yderligere to lokaliteter få, som
kommunen også mener, regionen bør undersøge nærmere. Vi henviser til Revision af
Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening, som har været i høring
og forventes vedtaget af regionsrådet i april 2012.
Konsekvens
Ingen.
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