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Side 2

Region Hovedstadens afgørelse

Region Hovedstaden har kortlagt en del af grunden:

Mosekæret 11
3660 Stenløse
Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse

som forurenet på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven1. Vidensniveau 2 betyder, 
at der er konstateret forurening. Kortlægningen er med til at holde styr på, hvor der er 
forurenet, så der for eksempel bliver taget højde for forureningen, hvis der en dag skal 
bygges eller graves på det kortlagte areal.

Det kortlagte areal udgør 307 m2 og er markeret på kortet på forsiden.

Resumé
 Der er konstateret forurening med tungmetaller og oliestoffer på en del af 

grunden.
 Forureningen stammer formentlig fra tilkørt fyldjord.
 Regionen har kortlagt forureningen på vidensniveau 2. 
 Kortlægningen medfører nogle krav og pligter.
 Regionen udfører ikke yderligere undersøgelser eller fjerner forureningen.

Begrundelse for kortlægningen
GEO har, på vegne af grundejer, Egedal Kommune, i februar til april 2017 gennemført 
en forureningsundersøgelse på grunden. Undersøgelsen er beskrevet i den tekniske 
rapport ”Stenløse. Mosekæret 11. Undersøgelse af fyldlag for affald og forurening” 
dateret 23. juni 2017.

Ved undersøgelsen blev der konstateret zink i en jordprøve (1.500 mg/kg TS) og olie i 
en anden jordprøve (640 mg/kg TS total kulbrinter). Prøverne er udtaget 0,8 
henholdsvis 0,5-1,0 m under terræn. Indholdet er ikke afgrænset vertikalt.

Ved undersøgelserne blev der konstateret en del bygningsaffald i jorden; mursten, 
beton, gasbeton, hønsenet, træ, ståltråd, plast, jern, eternit, tegl, gummi, slagger, 
ledning og kakler samt lidt husholdningsaffald. Vi vurderer derfor, at forureningen 
stammer fra tilkørt fyldjord.

Miljøstyrelsen har fastsat grænseværdier for jordens indhold af oliestoffer og zink. 
Disse grænser er overskredet for begge stoffer på grunden, og regionen skal derfor 
kortlægge en del af grunden. Vi vurderer, at forureningen ligger inden for det kortlagte 
areal. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord – jordforureningsloven, § 3, jf. § 5. 
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Regionen foretager ikke yderligere undersøgelser eller oprensning
Vi vurderer, at forureningen ikke er til fare for det grundvand, vi bruger til drikkevand 
og vandløb, søer og havet. Derfor udfører regionen ikke yderligere undersøgelser eller 
renser forureningen op.

Vi gør opmærksom på, at der i fremtiden kan komme nye regler og ny viden, som 
ændrer på regionens vurdering af, om forureningen udgør et problem. Det kan få 
indflydelse på vores vurdering af, om regionen alligevel går videre med forureningen 
på grunden. 

Vi kortlægger grunden for at sikre, at den forurenede jord ikke bliver flyttet uden 
tilladelse. Kortlægningen sikrer også, at der bliver taget højde for forureningen ved 
byggeri og gravearbejde, samt ved en eventuel ændret anvendelse af det kortlagte 
areal til fx bolig.

Det kan grundejer selv gøre
Ønsker I som grundejer at få grunden udtaget af kortlægningen, skal I selv betale et 
rådgivende firma for at fjerne forureningen. Inden firmaet går i gang, bør omfanget af 
projektet drøftes med regionen for at sikre, at det opfylder regionens krav, så grunden 
efterfølgende kan blive udtaget af kortlægningen. Desuden skal I have en tilladelse fra 
kommunens miljøafdeling til at fjerne forureningen.

Vi anbefaler, at der rettes henvendelse til et firma, der har erfaring med at undersøge 
og rense op på forurenede grunde.

Hvad betyder kortlægningen for grundejer?
Matriklen er et landbrugsareal, hvor området, som kortlægges, ligger ubenyttet hen 
efter nedrivning af landbrugsbygningerne. Kortlægningen medfører først krav, hvis 
grundejer vil:
 ændre arealanvendelsen, bygge eller grave i det kortlagte areal. I så fald skal 

grundejer søge kommunen om tilladelse2. Tilladelsen kan indebære, at kommunen 
stiller krav om, at grundejer selv betaler for yderligere undersøgelser og eventuelt 
fjerner forureningen.

 flytte jord fra det kortlagte areal. I så fald skal grundejer anmelde det til 
kommunen, inden jorden flyttes3.

Formålet med reglerne er at undgå, at mennesker kommer i kontakt med forureningen, 
og at den spredes unødigt.

Som grundejer har I pligt til at underrette eventuelle lejere og købere om denne 
kortlægning af grunden som forurenet.

2 § 8 i jordforureningsloven
3 § 50, stk. 2 i jordforureningsloven
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Kortlægningen offentliggøres
 Oplysningerne om kortlægningen kan ses på Danmarks Miljøportal 

www.miljoeportal.dk.
 Oplysningerne vil derudover blive lagt løbende på regionens hjemmeside 

www.regionh.dk/jordforurening

Klagevejledning
Som grundejer kan I ikke klage til andre myndigheder over regionens afgørelse om 
kortlægningen4. Hvis I ikke er enig i denne afgørelse, har I mulighed for at anlægge en 
retssag ved domstolene. Retssagen skal være anlagt senest 12 måneder efter, regionen 
har truffet afgørelsen5.

Med venlig hilsen

Anne Lykkesborg Hansen 
Konsulent | Civilingeniør

4 § 16 i jordforureningsloven
5 § 87, stk. 1 i jordforureningsloven

http://www.miljoeportal.dk/
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Ordforklaring:

____________________________
V1-kortlagt – Kortlagt som muligt forurenet på Vidensniveau 1

V2-kortlagt – Kortlagt som (konstateret) forurenet på Vidensniveau 2

Udgået efter kortlægning – Grunden har tidligere været kortlagt, men kortlægningen er ophævet

Udgået inden kortlægning – Regionen har vurderet oplysninger, som ikke gav anledning til kortlægning
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