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Notat

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016.
Behandling af høringssvar
Indledning
Det årlige forslag til, hvor regionen skal starte nye forureningsundersøgelser og
oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger. Forslaget har været offentliggjort på
regionens høringsportal og udsendt direkte til de berørte grundejere og til kommunerne i
regionen samt til Naturstyrelsen og de to vandværksforeninger.
I høringsperioden har der været henvendelse fra flere borgere og virksomheder, som spurgte
ind til regionens kommende undersøgelse. Alle disse henvendelser er afklaret telefonisk eller
via fremsendelse af materiale.
Én kommune har sendt høringssvar til forslaget. Dette notat behandler det indkomne
høringssvar. Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af nye forureningsundersøgelser
og oprensninger som følge af høringssvaret.

Høringssvar og besvarelse
Fredericia Kommune
Kommunens høringssvar
Fredericia Kommune anmoder regionen om at forholde sig til tre forurenende lokaliteter.
Kommunen tilkendegiver endvidere, at regionens prioritering af en gennemgang af tidligere
renseriundersøgelser, som ikke lever op til nutidens undersøgelsesniveau, er fornuftig set i
forhold til den sundhedsrisiko, som disse lokaliteter kan medføre.
MTBE forurening i Kongsted Indsatsområde, Herslev kildeplads
Kommunen anmoder om, at regionen opprioriterer undersøgelsen af årsagen til MTBE
forureningen af Herslev Kildeplads, samt iværksætter en afværgeindsats for at redde en
central indvindingsboring samt øvrige indvindingsboringer i nærheden. Kommunen henviser
til, at forureningen kan stamme fra en nærliggende lokalitet.
Besvarelse
Regionen har tidligere foretaget en forureningsundersøgelse af lokaliteten og undersøgelsen
sandsynliggjorde ikke at en forurening kunne stamme derfra.
Regionen deltager gerne i et møde med Fredericia Kommune og TREFOR VAND A/S, hvor
vi i samarbejde foretager en vurdering af mulige forureningskilder og løsninger for at bevare
Herslev Kildeplads. Regionen kontakter Fredericia Kommune om dette.
Benzinforurening på Kolding Landevej 69, Fredericia
Kommunen anmoder om en afklaring af en uafsluttet forureningsundersøgelse på en tidligere
tankstation. Undersøgelsen er foretaget i regi af Oliebranchens Miljøpulje. Ejendommen er
godkendt til blandet bolig og erhverv, og kommunen ønsker en afklaring af, om der er risiko
for anvendelsen af boligen.

Besvarelse
Forureningen på det tidligere benzinsalg er fortsat omfattet af Oliebranchens Miljøpuljes
(OM) indsats. Regionen har endnu ikke afsluttet sagen i OM regi.
Region Syddanmark er i øjeblikket i dialog med OM omkring sagens videre forløb. Der er i
slutningen af februar 2016 aftalt et møde mellem regionen og OM, hvor forureningens risiko
og sagens videre forløb vil blive drøftet på baggrund af de nyeste moniteringsresultater i
grundvand og indeklima.
Kommunen vil blive orienteret om sagens videre forløb.
Indsats overfor overfladevand ved Shell Skanseodde
Kommunen gør opmærksom på, at samarbejdet mellem Shell, regionen og kommunen
omkring indsatsen i forhold til overfladevand forventes at fortsætte, selvom dette arbejde ikke
fremgår af forslag til ’ Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016’.
Besvarelse
Region Syddanmark ser frem til et fortsat samarbejde i 2016 med Fredericia kommune og
Miljøstyrelsen omkring håndtering af forureningen på Skanseodde via de følgegrupper, som
blev nedsat i efteråret 2014. Regionen arbejder også fortsat og i tæt samarbejde med Shell
om, at håndtere forureningen på Skanseodde og Østerstrand. Hvis det bliver nødvendigt
med en offentlig indsats for at nå målet, vil vi tage prioriteringen af denne indsats op i
følgegrupperne.
Konsekvens for forslaget
Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af, hvor regionen skal gennemføre videregående indsats i 2016.
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