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1. INDLEDNING OG 
SAMMENFATNING 
 
Ifølge Lov om forurenet jord skal 
Regionsrådet hvert år udarbejde en 
indberetning til Depotrådet om plan-
lagte aktiviteter på jordforurenings-
området og den gennemførte indsats 
i det forgangne år.  
 
Indberetningen indeholder en beskri-
velse af Region Midtjyllands planlagte 
aktiviteter på jordforureningsområdet 
i 2016 og en gennemgang af arbej-
det i 2015 dels i et resume og mere 
udførligt for de enkelte opgaveområ-
der. Herudover vil der blive foretaget 
en elektronisk indberetning af de en-
kelte kortlagte arealer til Miljøstyrel-
sen. 
 
Listen over planlagte forureningsun-
dersøgelser og afværgeprojekter i 
2016, se bilag 1, har været i offentlig 
høring. Før høringen har kommuner-
ne haft mulighed for at komme med 
kommentarer.  
 
På jordforureningsområdet har 
Region Midtjylland som indsatsom-
råder at sikre rent drikkevand, at 
forhindre at jordforurening truer 
menneskers sundhed i boliger og 
børneinstitutioner, samt målsat over-
fladevand og internationale beskyt-
telsesområder. 
 
Regionen samarbejder med kommu-
nerne og staten om opgaverne. 
Kommunerne udarbejder planer for 
beskyttelse af grundvandet i særlige 
indsatsområder, og kommunerne er 

myndighed i forbindelse med flyt-
ning af forurenet jord. De giver i 
samarbejde med regionen byggetil-
ladelser og tilladelser til at ændre 
anvendelse af kortlagte grunde til en 
mere følsom anvendelse f.eks. bolig 
eller børnehave.  
 
Derudover udpeger kommunerne 
områder i byzoner, hvor jorden for-
ventes at være lettere forurenet – 
den såkaldte områdeklassificering. 
Region Midtjylland og kommunerne 
har en fælles opgave med at rådgive 
beboere om forurenede og lettere 
forurenede arealer. 
 
Region Midtjylland opsporer og 
kortlægger arealer, hvor regionen 
har en begrundet mistanke om at der 
er forurenet (Vidensniveau 1- V1), 
eller hvor regionen har konkret viden 
om det (Vidensniveau 2- V2). Hvor 
der findes en truende forurening, 
sørger regionen for at fjerne den, 
eller regionen sikrer, at den ikke 
spreder sig til drikkevandet eller på-
virker indeklimaet i boliger. Regio-
nens vigtigste opgave er at beskytte 
mennesker og miljø mod jord- og 
grundvandsforurening og at levere en 
målrettet og effektiv service over for 
regionens borgere og andre interes-
senter. 
 
Staten vurderer grundvandets sår-
barhed og udpeger områder med 
særlige drikkevandsinteresser. Det er 
ekstra vigtigt at grundvandet i disse 
områder beskyttes mod forurening, 
og derfor udgør disse områder en 
væsentlig del i prioriteringen af 
Region Midtjyllands arbejde. 
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lokaliteter, som udgør størst risiko 
undersøges først. 
 
Region Midtjyllands grundvandsre-
laterede indsats følger så vidt muligt 
kommunernes indsatsplanlægning. 
Det vil sige, at når en kommune 
færdiggør en indsatsplan, har 
regionen: 
 
 undersøgt og risikovurderet de 

potentielt mest grundvandstru-
ende V1-lokaliteter i indsats-
planområdet,  

 lagt en plan for videregående 
indsatser på de potentielt mest 
grundvandstruende V2-lokaliteter 
i indsatsplanområdet. 
 

Rækkefølgen af de videregående ind-
satser inden for indsatsplanområder 
bygger blandt andet på supplerende 
viden om grundvandsmagasinets 
sårbarhed og det fremtidige drikke-
vandsbehov. 
 
Hvis kommunerne har et ønske om, 
at regionen gør en indsats på kon-
krete lokaliteter f.eks. i forbindelse 
med byudvikling, imødekommes 
disse ønsker i det omfang, det er 
muligt og i rimelig overensstemmelse 
med regionens miljøprioritering. 
 

3. ORGANISATION 
 
I Region Midtjylland er Miljøs medar-
bejdere på jordforureningsområdet, 
fordelt på tre regionshuse i hen-
holdsvis Viborg, Holstebro og 
Horsens.  
 

Miljø er bygget op omkring fem 
støttefunktioner og otte projektgrup-
per, der alle refererer til et medlem 
af ledelsen, bestående af to kontor-
chefer og en vicedirektør. 
 

 
 
Projektgrupper og støttefunktioner er 
selvstyrende med henblik på at 
styrke handlekraften og har i vidt 
omfang beslutningskompetence på 
deres respektive felter, ligesom rele-
vante grupper i fællesskab har be-
slutningskompetence ved tværgå-
ende problemstillinger. Hver gruppe 
har en koordinator, som sikrer koor-
dinationen på tværs af grupperne og 
med ledelsen. 
 

4. STRATEGISKE 
FOKUSOMRÅDER 
 
I Region Midtjyllands overordnede 
strategi 2014-2017 for Miljøområdet 
er fokus lagt på tre strategiske om-
råder: Drift, udvikling og samar-
bejde. I indsatsprioriteringen over for 
forureninger, der truer henholdsvis 
boliger og grundvand, beskriver 
strategien en ligelig fordeling af res-
sourcerne. I 2016 har regionen valgt 

Ledelse

IT og DATA GIS

Strategi og Udvikling

Kommunikation

Service

IU - Vest

Grundvand

IU - Øst

Areal

Kommuneansvarlige vest Kommuneansvarlige øst

Felt Råstoffer
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Helhedsindsatsen 
Åben dialog med samarbejdspart-
nere er afgørende for, at regionen 
kan løse opgaverne effektivt og smi-
digt. Region Midtjylland driver tre 
faglige netværk: Jord-ERFA-Midt, 
Grundsvands-ERFA-Midt og et erfa-
netværk om råstoffer. Målet er at 
drive projekter og samarbejder, der 
styrker en helhedsorienteret tilgang 
til beskyttelse af mennesker og miljø 
samt udnyttelse af råstofressourcen. 
 
4.4  Særligt fokus i 2016 -
jordforureningsplan 2016 
 
Det særlige fokus i 2016 på beskyt-
telse af grundvandsressourcen og 
håndteringen af risikoen fra pesticid-
punktkilder sker ud fra konkrete 
overvejelser om væsentlige og pres-
serende problemstillinger, og med 
henblik på at sikre succesfuld imple-
mentering af grundvandsstrategien 
og pesticidplanen. Det ligger helt i 
tråd med Miljøs ledelses- og sty-
ringsgrundlag. Beskyttelse af grund-
vandet mod punktkildeforureninger 
skal grundlæggende ske ved en hel-
hedsorienteret og bæredygtig ind-
sats, som gennemføres i partnerskab 
med f.eks. kommuner, vandforsynin-
ger og andre aktører.  
 
Region Midtjylland vil også fortsætte 
indsatsen for at skabe tryghed for 
borgere, der bor på forurenede bolig-
ejendomme. Undersøgelser, infor-
mation og dialog skal medvirke til at 
skabe afklaring for borgere både på 
forurenede og muligt forurenede 
ejendomme. Ligeledes vil Region 
Midtjylland i 2016 videreføre indsat-
sen med at afværge mindre jordfor-
ureninger på boligejendomme, hvor 
der er risiko for direkte kontakt med 

forurenet jord.  
Samarbejde og partnerskaber med 
borgere, virksomheder, andre myn-
digheder og vidensinstitutioner er 
hjørnestenen i Region Midtjyllands 
arbejde og vil også i 2016 komme til 
at danne rammen om f.eks. arbejdet 
med grundvandsressourcen, klimatil-
pasning, teknologiudvikling og er-
hvervsudvikling. 
 
De nævnte indsatsområder medvir-
ker til at udmønte ledelses- og sty-
ringsgrundlaget for 2014-2017. I 
visionen er nævnt en række områ-
der, hvor det er mest hensigtsmæs-
sigt at skabe udvikling i forhold til 
mennesker og miljø, og hvor Region 
Midtjylland samtidig kan opnå en 
fremtidig styrkeposition. Grundvand, 
tryghed for borgerne, udvikling og 
samarbejde er gennemgående te-
maer, der konkret er nævnt som fo-
kusområder og redskaber for at 
styrke dristighed, dygtighed og sam-
arbejde, som er nøglebegreberne i 
Miljøs overordnede strategi. Der er 
således en tydelig kobling mellem de 
særlige fokusområder for 2016 og 
ledelses- og styringsgrundlaget. 
 

5. INDSATSEN I 2015  
 
I alt har Region Midtjylland i 2015 
udført 219 indledende undersøgelser. 
56 arealundersøgelser, 115 
indledende undersøgelser i 
indvindingsoplande og områder med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD), 
og 48 un-dersøgelser med indsats 
over for både areal og grundvand. I 
arealundersøgelserne er indeholdt 
anmodning om boligundersøgelse fra 
22 ejere af V1-kortlagte boliggrunde. 
Region Midtjylland foretog i 2015 selv 



 

 

 

 

 

36 ind
brug a
Regio
gåend
teter o
2015.
tisk fo
række
 

Eksem

Der e
Midtjy
ninge
eller a
større
urenin
nens a
bende
ligere 
staltn
nolog
 
Regio
fokus 
hvor d
forure
genne
prøve
der bl
jord p
 
Sama
rådet 

dledende u
af rådgive
n Midtjylla
de undersø
og afværg
 Regionen

orurenings
e lokalitete

mpel på mon

r 7 ”store 
ylland defi
rne forbun
afværge fo
e end 10 m
nger” indg
arbejdspro
e monitere
 eller ænd
inger eller
iudviklings

n Midtjylla
 på 11 offe
der var ris
enet jord. 
emgang bl
r på fire le
ev konsta

på tre.  

rbejdet på
 mellem ko

undersøge
r. 
and har ud
øgelser på
ger på 38 l
n monitere
ssituatione
er. 

 

niteringsbo

 forurening
neret ved,
ndet med 
orventes a
mio. kr. De
gik også i 2
ogram, ide
es, gennem
drede afvæ
r arbejdes 
sprojekter

and har ha
entlige leg
siko for ko
Efter nærm
ev der ud
egepladse
teret lette

å jordforur
ommunern

elser uden 

dført vider
 63 lokali-
lokaliteter 
er systema
en på en 

oring 

ger” i Reg
, at omkos
oprensnin
t være 

e ”store fo
2015 i reg
et der lø-
mføres yde
ærgeforan-
 med tek-
r. 

aft særligt 
gepladser, 
ntakt med
mere sags
taget jord
r, hvorfra 
ere foruren

reningsom
ne i region

     In

 

re-
-
r i 
a-

 

ion 
st-
g 

r-
io-

er-
-

 
 
d 
s-
-
 
net 

m-
nen 

f

 

j

f
f
 

t

J
t
t

v
 
 

 

t

ndberetnin

og Region
i regi af Jo
rende vis 
et forum f
erfaringer
statslige, 
medarbejd
for at opn
ling, gode
sikre erfar
 
Region Mid
lang rækk
jordforure
rådet med
skal være 
lingen af f
for unders
forurening
 
Der bruge
opdatere d
til styring 
(Jordforur
ster). Der 
JAR. Der e
til at styrk
terne og in
samt til ud
viklingstilt
 
 

6. HAN
2016  
 
Region Mid
at udføre 
søgelser. 
riterer fort
takt med, 
der indsat
nerelt øns

 

ng om jord

 Midtjyllan
ord-ERFA-
er Grund-
for udveks
 på grundv
regionale 
dere. De t
å en effek
 samarbej
rings- og v

dtjylland e
ke udviklin
nings- og 

d henblik p
 en aktiv m
fremtidens
søgelse og
g. 

es løbende 
data i regi
 af jordfor
reningslove
 er ca. 25.
er ligelede
ke og udvi
nterne kom
dvikling af
tag. 

NDLING
 

dtjylland f
ca. 195 in
Region Mid
tsat grund
 at kommu
tsplaner, o
ke om at 

dforurenin

nd fortsatt
Midt. På ti
vands-ER

sling af vid
vandsomr
og kommu

to fora er v
ktiv sagsbe
jdsrelation
vidensudv

er involver
gsprojekte
 grundvan
på, at regi
medspiller
s teknolog
g oprensni

e ressource
ionernes s
ureningsd
ens Areal 
.000 lokal

es afsat res
kle Miljøs 
mmunikat
f strategi- 

GSPLA

forventer i
ndledende 
dtjylland o
dvandsinds
unerne ud
og ud fra e
styrke den

g 2015  

te i 2015 
ilsva-
FA-Midt 
den og 
rådet for 
unale 
vigtige 
ehand-
ner og 
eksling. 

ret i en 
er på 

ndsom-
onen 
r i udvik-
i inden 
ng af 

er på at 
system 
ata, JAR 
Regi-
iteter i 
ssourcer 
 eks-
tion, 
 og ud-

AN 

i 2016 
 under-
opprio-
satsen i 
darbej-
et ge-
nne ind-

12 
 



 

 

 

 

 

sats. 
ne i 2
inden 
del vil
dersø
boliga
  
Regio
tidspu
videre
på 7 a
grund
 
Der e
lokalit
areal 
vand 
2016.
 
Regio
tere h
udvikl
nings-
i sama
fra re
projek
 
Regio
kontro
”store
videre
bejdet
beskre
 
Regio
vice p
andre
ningso
onen 
grund
30.00
vente
hjemm
 

Hovedpart
016 vil de
 for grund
l dog også
gelser. De

anmodning

n Midtjylla
unkt priori
egående u
arealunder
dvandsund

r planlagt 
teter – 2-3
- heraf he
og 2 areal
 

n Midtjylla
højt at igan
lingsproje
- og grund
arbejde og
levante pa
kter er bes

n Midtjylla
olleret og 
e forurenin
eføres i 20
t med de s
evet i kap

n Midtjylla
på et højt n
e interesse
området. I
at service

dejere pr. t
00 attester
s indhente
meside.   

ten af und
erfor blive 
vandsomr

å omhandl
er forvente
ger. 

and har på
teret 37 lo
ndersøgel
rsøgelser o

dersøgelse

 afværge p
3 grundva
enholdsvis 
l, der nyst

and vil fort
ngsætte o
kter på jo
dvandsom
g med sam
artnere. En
skrevet i k

and har i e
afværget 

nger”. Den
016. Udvik
store foru
. 7.9. 

and vil fort
niveau til 

enter på jo
I 2016 for
re flere tu
telefon og
r på ejendo
et via regi

dersøgelse
foretaget 

rådet – en
e arealun-
es ca. 20 

å nuværen
okaliteter t
ser, forde
og 30 
r.  

på ca. 30 
nd og 27 
 1-3 grund
tartes i 

tsat priori-
g deltage 
rdforure-
rådet, ger

mfinansier
n lang ræk
kap 7.11. 

en årrække
en række 

nne indsats
klingen i ar
reninger e

tsat yde se
borgere og

ordforure-
rventer reg
sinde 
 mail, og c
omme for-
onens 

     In

r-
 
 
-

nde 
til 

elt 

d-

-
 i 

rne 
ing 
kke 

e 
 
s 
r-
er 

er-
g 

gi-

ca. 
-

J

 

j
 

J

 

T
 

 

ndberetnin

Region Mid
prioritere 
samarbejd
Staten. Re
udvikle de
på jord- o
blandt and
Jord-ERFA
ERFA-Midt
  
For at kun
høj kvalite
nen mege
styr på de
de ca. 25.
jordforure
 

JAR 

 

7. REG
LANDS
TEMAE
 
7.1  SER
 
Region Mid
højt nivea
advokater
andre inte
ningsområ

 

ng om jord

dtjylland v
et effektiv
de med ko
egion Midt
et tætte sa
g grundva
det via sam
A-Midt og G
t. 

nne agere 
et i ydelse
t afhængig

e store mæ
000 grund
ningsdata

GION M
S ARBE
ER 

RVICE 

dtjylland y
u til borge

r, ejendom
eressenter 
ådet.   

dforurenin

vil i 2016 f
vt og tillids
ommunern
tjylland vil
amarbejde
andsområd
marbejdsf
Grundvand

 effektivt o
rne er reg
g af, at de

ængder da
de i region
abase (JAR

MIDTJY
EJDE - 

yder servic
ere, komm

msmæglere
r på jordfo

g 2015  

fortsat 
sfuldt 
ne og 
 videre-

e både 
det 
foraene 
ds-

og med 
gio-
er er 
ta om 

nens 
R).  

 

YL-
 

ce på et 
muner, 
e og 
rure-

13 
 



  

 

       Indberetning om jordforurening 2015  14 
 

 

Service besvarer forespørgsler om 
eventuelle kortlagte lokaliteter eller 
sikrer, at disse bliver behandlet af en 
sagsbehandler. På den offentlig til-
gængelige hjemmeside trækkes der 
årligt ca. 30.000 attester via JAR. 
Service yder support til brug af 
denne selvbetjeningsløsning.  
 
Service håndterer alle henvendelser 
til afdelingens servicetelefon og jour-
naliserer den indkomne post i afde-
lingens fælles mailpostkasse. Region 
Midtjylland sender, så vidt muligt, 
alle dokumenter med digital post. 
Kontering af regninger, lettere sags-
behandling, f.eks. aktindsigter, er 
andre serviceopgaver. En central op-
gave er vedligeholdelse og vejledning 
i brug af systemer til sagsbehandling, 
økonomistyring, tidsregistrering og 
hjemmeside.  
 
Der er afsat ca. 3,7 årsværk til Ser-
vice i 2016. 
 
7.2  KOMMUNIKATION 
 
Region Midtjylland vil fremstå mo-
derne og letforståelig i en strukture-
ret og præcis mundtlig og skriftlig 
kommunikation både internt og i for-
hold til regionens borgere og eks-
terne samarbejdspartnere.  
 
I kommunikationen med borgerne er 
der udarbejdet informationspjecer, 
heraf flere i tværregionalt samar-
bejde. Regionen deltager blandt an-
det i et kommunikationssamarbejde 
om synlighed med de fire andre regi-
oner.  
 

Regionen har tidligere evalueret bor-
gernes og samarbejdspartnernes til-
fredshed og har også til hensigt 
fremover at undersøge tilfredsheden 
hos relevante målgrupper. Regionen 
profileres løbende via pressemedde-
lelser, hjemmesideopslag og sociale 
medier. I den forbindelse er der ofte 
fokus på regionens udviklingspro-
jekter. 
 
Der er desuden fokus på at blive 
bedre til internt at kommunikere og 
videndele let og forståeligt. 
 
7.2.1  Hvad gjorde regionen i 
2015 
 
Regionen sammenfattede ”Indberet-
ning for jordforurening 2014” i star-
ten af året. De strategiske tiltag på 
jordforureningsområdet godkendes af 
regionsrådet.  
 
Succeshistorier om jordforurening og 
råstoffer blev omtalt i TV og radio, i 
forskellige lokale- og regionale avi-
ser, på regionens egen hjemmeside 
samt på Facebook. 
 
To af regionens store internationale 
projekter CLIWAT og NPC (North-
Pest-Clean) kom med på det lands-
dækkende site 
http://stateofgreen.com, hvor grøn 
omstilling og fremtidssikrede bære-
dygtige løsninger er med til at profi-
lere Danmark udadtil. 
 
Arbejdsbeskrivelser og vejledninger 
bliver løbende opdateret, og der har 
været fokus på at ajourføre relevant 
materiale. Herunder materiale som 
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indgår i rammeaftaler med rådgi-
vende virksomheder. 
 
Regionen har fået en ny hjemmeside 
for jordforurening 
www.jordforurening.rm.dk, hvor der 
også er ændret på hovedmail adres-
sen, således at sager vedrørende 
jordforurening sendes til jordforure-
ning@ru.rm.dk. Sager vedrørende 
råstoffer sendes til raastof-
fer@ru.rm.dk. 
 
7.2.2  Hvad vil regionen gøre 
i 2016 
 
Der er planlagt et kommunikations-
seminar med fokus på at gøre Miljøs 
ansatte endnu bedre til at kommuni-
kere telefonisk eller via personlig 
kontakt med borgere, der er person-
ligt berørt af en jordforurening, med 
henblik på at skabe dialog, afklaring 
og tryghed for borgerne. Tilsvarende 
kommer der fokus på den skriftlige 
kommunikation i de breve regionen 
sender.  
Desuden vil regionen styrke brugen 
af sociale medier, hvor det under-
støtter vores ønske om klar, forståe-
lig og nærværende kommunikation.    
Regionens hjemmeside er højt prio-
riteret. Løbende drift og vedligehold 
skal holde siden ”frisk”.  
 
SharePoint er fortsat under imple-
mentering. Der skal uddannes bru-
gere og superbrugere, som et led i 
den endelige implementering. 
 
I forbindelse med arbejdet med Kul-
turby2017 har regionen indledt sam-
arbejde med relevante parter om at 

fortælle ”den gode historie” om drik-
kevandet i Danmark.  
 
Regionen har afsat 1,3 årsværk og 
0,3 mio. kr. til kommunikationsar-
bejdet i 2016. 
 
7.3  V1-KORTLÆGNING 
 
Region Midtjylland har som den før-
ste region i Danmark færdiggjort den 
systematiske kortlægning på V1. Der 
vil fortsat løbende foregå V1-kort-
lægninger, f.eks. i forbindelse med at 
borgere henvender sig, revurderinger 
af gamle sager fra amternes tid som 
blev vurderet efter forældet lovgiv-
ning og metoder, kommunale sager 
vedrørende forureningsuheld og så 
videre. I 2015 kortlagde regionen 38 
lokaliteter på V1, primært nye, men 
også revurderinger. 
 
7.4  PRIORITERING I 
PRAKSIS 
 
En lokalitet, der udvælges til af-
værge, har været gennem en lang 
proces. Udgangspunktet er udarbej-
delse af historiske redegørelser for 
lokaliteter, hvor der muligvis har fo-
regået forurenende aktiviteter. Ud-
vælgelsen er foretaget inden for 
brancher, hvor virksomhedsdriften 
erfaringsmæssigt kan have medført 
forurening. Der var pr. 1/1-2016 ca. 
5100 V1- kortlagte lokaliteter. 
 
V1-lokaliteter, der kan udgøre en ri-
siko for grundvand eller menneskers 
sundhed, prioriteres til indledende 
undersøgelser. Erfaringen viser, at 
størstedelen ikke er forurenede og 
dermed udgår af kortlægning. Resten 
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fra anmodning fra boligejerne. Ejere 
af V1-kortlagte boligejendomme, har 
krav på en undersøgelse af ejen-
dommen indenfor et år ved anmod-
ning om det. Regionen tilstræber, at 
undersøgelsen igangsættes hurtigst 
muligt. Børneinstitutioner bliver prio-
riteret meget højt, hvis der opstår 
mistanke om forurening.  
 
Region Midtjyllands indsats på 
grundvandsområdet følger så vidt 
muligt kommunernes indsatsplan-
lægning. Det vil sige, at når en 
kommune færdiggør en indsatsplan, 
har regionen: 
 
 Undersøgt og risikovurderet de 

potentielt mest grundvandstru-
ende V1-lokaliteter i indsatsplan-
området.  

 Lagt en plan for videregående 
indsatser på de potentielt mest 
grundvandstruende V2-lokaliteter 
i indsatsplanområdet 
 

Grundvandsområdet er højt priorite-
ret i 2016. 
 
Hvis det vurderes, at ejendommen 
ikke er forurenet udgår den af kort-
lægningen. Hvis der derimod kon-
stateres forurening, der overskrider 
Miljøstyrelsens afskæringskriterier, 
bliver grunden kortlagt på V2. Ved 
V2-kortlægning på en boliggrund 
nuanceres forureningen desuden i 
kategorierne F0, F1 og F2. De angi-
ver om forureningen har betydning 
for anvendelsen til bolig, og om der 
forventes yderligere offentlig indsats. 
Hvis en forurening overskrider Miljø-
styrelsens jordkvalitetskriterier, men 

er under afskæringskriterierne, er 
der tale om lettere forurening. Let-
tere forurening har ikke betydning for 
anvendelsen, hvis en række gode råd 
overholdes. 
 
Hvad undersøgte regionen i 2015 

2015 
Grund-
vand 

Areal 
(bolig) 

Gr.vand 
+ areal 

Total 

Under-
søgelser 

115 56(22) 48 219 

Heraf  
nye 

80 30(22) 37 147 

 
Hvad vil regionen undersøge i 
2016 

2016 
Grund-
vand 

Areal 
(bolig) 

Gr.vand 
+ areal 

Total 

Under-
søgelser 

110 35(30) 50 195 

Heraf  
nye 

80 30(25) 35 145 

 
 
7.5.2  Hvad undersøgte 
regionen i 2015 
 
Der er i 2015 udført 56 indledende 
undersøgelser med henblik på at af-
klare, om der er forurening på grun-
de med følsom arealanvendelse. Her-
af var 22 på foranledning af boligan-
modninger. 
 
Der er udført 115 indledende under-
søgelser i områder med særlige drik-
kevandsinteresser (OSD) og i indvin-
dingsoplande til vandværker. Der er 
desuden udført 48 indledende under-
søgelser på arealer med indsats 
overfor både areal og grundvand. Ca. 
to tredjedele af sagerne blev igang-
sat i 2015. 
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7.5.3  Hvad vil regionen 
undersøge i 2016 
 
Region Midtjylland forventer at skulle 
arbejde med ca. 110 grundvandsun-
dersøgelser i 2016, og derudover ca. 
50 der både omhandler grundvand 
og areal. Der forventes ca. 35 area-
lundersøgelser, hvoraf langt hoved-
parten er nye og primært som følge 
af boliganmodninger. Desuden kan 
der blive oprettet nye puljer afhæn-
gig af tidsforbruget og økonomi på de 
allerede planlagte. 
 
Til indledende undersøgelser er der 
samlet afsat 8 mio. kr. og 5,1 års-
værk i 2016. 
 
7.6  VIDEREGÅENDE UNDER-
SØGELSER OG AFVÆRGE-
PROJEKTER 
 
 
7.6.1  Hvad gør regionen – 
og hvornår 
 
Region Midtjylland laver videregå-
ende undersøgelser på forureninger, 
hvor risikoen i forhold til grundvand 
og/eller sundhed ikke kan afklares 
ved den indledende undersøgelse. 
Hvis den videregående undersøgelse 
viser, at en jord- eller grundvands-
forurening udgør en risiko, prioriteres 
forureningen til afværge. Regionen 
vælger som udgangspunkt gennem-
prøvede og omkostningseffektive af-
værgeløsninger, men udfører også 
forsøg med nye metoder i samar-
bejde med rådgivere, universiteter 
og leverandører med videre. 
  

Regionen vil så vidt muligt gennem-
føre komplet oprensning, såfremt det 
forventede udbytte vurderes at stå 
mål med omkostningerne. Denne 
strategi mindsker risikoen for store 
løbende udgifter til afværgeanlæg og 
monitering.  
Hvad undersøgte regionen i 2015 
2015 Grundvand Areal Total 

Undersøgelser 40 23 63 

Heraf 
afsluttede 

10 20 30 

Afværger 1 37 38 

Heraf 
afsluttede 

0 12 12 

 
Hvad vil regionen undersøge i 
2016 
2016 Grundvand Areal Total 

Undersøgelser 30 7 37 

Heraf 
afsluttede 

15 4 19 

Afværger 2-3 27 29-30 

Heraf 
afsluttede 

1-3 2 3-5 

 
Herover ses antallet af undersøgelser 
og afværger gennemført i 2015 og 
planlagt for 2016.  
Ved opgørelsen skal der tages højde 
for, at der er i flere tilfælde er tale 
om overlap både mellem undersøgel-
ser og afværge og mellem grundvand 
og areal. 

 
Det skal understreges, at alle tal for 
undersøgelser og afværger er de 
planlagte for tidspunktet for indbe-
retningen. Der vil altid opstå mindre 
ændringer i løbet af året i forbindelse 
med akutsituationer, nyopdagede 
forureninger, justeringer i budget-
terne og så videre. 
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Glamhøjvej Losseplads er under fort-
sat revurdering. Anlægget er lukket, 
og der pågår undersøgelser, før der i 
2016 tages beslutning om den frem-
tidige indsats. 
 
Strøget 59, Ikast. Systemet til op-
pumpning og behandling af forurenet 
vand er renoveret. Der er risiko for 
indeklimapåvirkning af boliger. I 
2015 er der gennemført monitering 
og test af afværgeforanstaltninger. I 
2016 etableres permanent afværge-
anlæg.  
 
Høfde 42, Eskelund, Mundelstrup og 
BM-controls sagerne er omtalt i afsnit 
7.9. 
 
I 2015 var der ingen sager, hvor den 
løbende monitering blev afsluttet. 
Der sker løbende monitering på ca. 
20 sager, nogle sager med års mel-
lemrum. 
 
7.8  FRIVILLIGE UNDER-
SØGELSER 
 
Frivillige undersøgelser foretages på 
kortlagte grunde, hvor der ønskes 
opført et nyt byggeri eller udvidelser 
af eksisterende bygninger, for at 
sikre nybyggeriet mod indeklimapro-
blemer og for ikke at vanskeliggøre 
en fremtidig oprydning på arealet. 
 
Ligeledes foretages frivillige under-
søgelser, når grundejere ønsker at 
ændre arealanvendelsen til mere føl-
somme formål. Undersøgelsen skal 
afklare, om ændringen kan foretages 
uden forbehold. Konstateres en for-
urening ved undersøgelsen, skal risi-
koen ved den ændrede arealanven-

delse vurderes, og der skal muligvis 
udføres yderligere tiltag for at kunne 
gennemføre ændringen. Det drejer 
sig typisk om afgrænsning af forure-
ning og i nogle tilfælde bortgravning 
af forurenet jord 
 
Frivillige undersøgelser og eventuel 
oprensning betales af bygherren. Ak-
tiviteterne gennemføres på bygher-
rens eget initiativ, mens regionen 
skal godkende projektet og sikre, at 
undersøgelser og eventuel oprens-
ning har tilstrækkelig kvalitet og 
omfang. Region Midtjylland har i 
2015 vurderet adskillige oplæg til 
frivillige forureningsundersøgelser 
ofte i samråd med kommunerne og 
rådgivende ingeniørfirmaer. 
 
7.9  DE STORE FORURENIN-
GER I REGION MIDTJYLLAND 
 
I 2007 udarbejdede Miljøstyrelsen og 
Regionerne en oversigt over ”store 
forureninger” i Danmark. De define-
res som forureninger, der vurderes at 
koste over 10 mio. kr. at oprense 
eller på anden måde afværge. Syv af 
disse befinder sig i Region Midtjyl-
land.  
 
Høfde 42  
Forureningen ved Høfde 42 skete til-
bage i 1950’erne og 60’erne i forbin-
delse med Cheminovas udledning af 
spildevand og deponering af fast af-
fald i klitterne tæt på havet. Udled-
ningen foregik med myndighedernes 
tilladelse, og staten har i en kortere 
periode også anvendt området til de-
ponering af kemikalier. Forureningen 
består af mange forskellige stoffer, 
hvoraf organofosfat pesticider udgør 
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Dortheasminde  
En tidligere tagpapfabrik ved Uldum 
har forårsaget massiv tjære- og ben-
zinforurening i jord og sekundært 
grundvandsmagasin. Der har ikke 
kunnet påvises påvirkning i vandløb 
og det primære magasin, hvorfra der 
indvindes drikkevand i Dortheas-
minde Vandværk. 
 
Der er siden 2008 udført undersøgel-
ser med 26 boringer nedstrøms kil-
den til afgrænsning og karakterise-
ring af forureningen. Grundvandet i 
fanen er forurenet primært af flygtige 
oliestoffer og fenoler. Den kraftigste 
forurening findes i bunden af det 
øvre sekundære magasin. Forure-
ningsfanen er nu afgrænset, og der 
er intet, der tyder på, at forurenin-
gen strømmer ud i den nærliggende 
Lilleå. 
 
Der blev i 2014 udført undersøgelser 
ved brug af DualEM som supplement 
til de målinger, der blev udført i 2012 
med IP (induceret polarisation). Data 
for de geofysiske undersøgelser, 
vandanalyser og boringsbeskrivelser 
er i 2015 indarbejdet i GeoScene, og 
der skal udarbejdes en fornyet risi-
kovurdering i forhold til det nærlig-
gende vandløb og grundvandsres-
sourcen.  
 
De samlede offentlige udgifter har 
indtil videre været ca. 6,5 mio. kr. 
Heraf udgør driftsudgifter ca. 2,5 
mio. kr. Region Midtjylland har ikke 
haft væsentlige udgifter til lokaliteten 
i 2015.  
 
Mundelstrup 

Denne lokalitet ved Århus var en af 
de første store forureninger, der blev 
oprenset i Danmark. Der var kon-
stateret forurening med tungmetal-
lerne bly og arsen i deponering fra en 
tidligere gødnings- og svovlfabrik. En 
del af forureningen omkring bygnin-
gerne blev afgravet i starten af 
1990’erne. Den forurenede jord blev 
deponeret ved motorvejen, hvor der 
fortsat bliver moniteret i forhold til 
grundvandet. Ved oprensningen blev 
der efterladt restforurening under 
bygningerne. Der blev på foranled-
ning af Miljøstyrelsen tinglyst en de-
klaration på flere ejendomme, hvor-
efter nødvendige merudgifter forår-
saget af forureningen skal betales af 
det offentlige, hvis bygningerne fjer-
nes helt eller delvis - udsat afværge. 
Der har ikke været sådanne udgifter i 
2015.  
I forbindelse med afgravningen i 
90´erne blev der efterladt en større 
forurening på fabriksgrunden. For at 
undgå udledning af arsen og bly til 
Geding sø er der etableret et dræn, 
som skal hindre udsivning.  
I 2015 er der igangsat arbejde med 
optimering af drænsystemet for at 
undgå at pumpe rent vand fra søen, 
når der er høj vandstand. Dette ar-
bejde fortsætter i 2016. De samlede 
udgifter i 2015 beløb sig til ca. 
210.000 kr. 
 
Eskelund  
Eskelund består af gamle kommunale 
lossepladser langs engarealer ved 
Aarhus Å. Der er deponeret losse-
pladsfyld fra dagrenovation, kemika-
lieaffald, storskrald, bygningsaffald 
og haveaffald, slam og spildolie fra 
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NCC Trige  
I 1939 blev der startet en produktion 
af tjæreprodukter på stedet. I 1988 
blev den værste forurening fjernet 
ved oprydning af gennemtærede 
tønder og tjæreforurenet jord. 
Grundvandet under virksomheden er 
forurenet, men undersøgelser viser, 
at de påviste forureninger udvaskes 
langsomt, hvorved risikoen for at 
jord- og grundvandsforureningen i 
væsentligt omfang spredes er ubety-
delig. Grundvandskvaliteten under 
lokaliteten overvåges hvert tredje år 
indtil 2022, hvorefter der tages stil-
ling til, om indsatsen i forhold til 
grundvandet kan afsluttes. 
 
7.10  SAMARBEJDER 
 
Region Midtjylland samarbejder med 
en række myndigheder og organisa-
tioner. Samarbejdsrelationerne er et 
vigtigt element i at skabe sammen-
hæng, udvikling og helhedstænkning 
i regionens arbejde.  
 
Kommunerne  
Region Midtjylland arbejder tæt 
sammen med kommunerne omkring 
administration af jordforureningslo-
ven og om en række samarbejdsfora 
og udviklingsprojekter. Samarbejdet 
er højt prioriteret i forbindelse med 
regionens fokus på, at borgere og 
erhvervsliv får en optimal, hurtig og 
ubureaukratisk løsning på de jord- og 
grundvandsrelaterede sager, der lø-
bende skal behandles.  
 
Samarbejdet i den daglige admini-
stration drejer sig f.eks. om kortlæg-
ningsvurderinger, vurdering af frivil-
lige undersøgelses- og afværgepro-

jekter, § 8 sagsbehandling og på-
budssager.   
 
Der er generelt tale om et samar-
bejde med fokus på dialog og faglig 
sparring mellem kommunerne og re-
gionen med henblik på, at borgeren 
eller virksomheden ydes en høj og 
faglig kompetent service og så vidt 
muligt oplever, at de offentlige myn-
digheder koordinerer sagsbehandlin-
gen. 
 
Herudover samarbejdes der også 
med kommunerne på andre ni-
veauer. Jord-ERFA-Midt er et samar-
bejdsforum mellem Region Midtjyl-
land og alle kommunerne i regionen. 
Her mødes 40-50 sagsbehandlere, en 
til to gange om året, for at skabe 
fælles forståelse for sagsbehandling 
på jordforureningsområdet.  I 2015 
blev der dog ikke afholdt møder, men 
Jord-ERFA-Midt videreføres i 2016. 
Første møde afholdes i april 2016. 
 
Grundvands-ERFA-Midt, der blev 
etableret i 2012, er et uformelt forum 
mellem kommunerne, Region 
Midtjylland, Naturstyrelsen, vand-
værker GEUS med flere. Formålet er 
at opsamle ny viden, sparring, ud-
veksle daglige udfordringer samt fo-
kus på optimering af samarbejdet. 
Med afsæt i den regionale udviklings-
plan blev behovet for drikkevand 
frem mod år 2100 f.eks. analyseret i 
2014 for at afdække eventuelle 
fremtidige strukturelle problemer i 
den geogra-fiske fordeling mellem 
behov, forbrug og beskyttelse. I 
forlængelse heraf blev der i 2015 
udarbejdet en grund-vandsstrategi, 
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der også har været drøftet i Grund-
vands-ERFA-Midt. 
 
På grundvandsområdet har der i 
2015 været flere samarbejdsprojek-
ter med kommuner, specielt i forbin-
delse med opsporing af kilder til pe-
sticidforureninger. 
 
Inden for grundvandsbeskyttelse har 
Region Midtjylland været i tæt sam-
arbejde med kommunerne omkring 
indsatsplanlægning. I relation til 
kommunernes færdiggørelse af en 
indsatsplan er det målsætningen, at 
områdets potentielt grundvandstru-
ende V1-lokaliteter så vidt muligt 
undersøges frem til V2, og at der la-
ves en plan for videregående indsat-
ser på de mest grundvandstruende 
V2- lokaliteter. 
 
Til at optimere videndelingen mellem 
Region Midtjylland og kommunerne 
er der på Region Midtjyllands hjem-
meside oprettet en ERFA netværks-
portal, hvor alle relevante dokumen-
ter fra Jord-ERFA-Midt, Grundvands-
ERFA-Midt og Råstof-ERFA-Midt er 
samlet.  
 
Naturstyrelsen  
Region Midtjylland søger kontinuer-
ligt at styrke det eksisterende sam-
arbejde med Naturstyrelsen om be-
skyttelse af grundvandsressourcen. 
Regionen vil i 2016 fortsat søge et 
tættere samarbejde med Naturstyrel-
sen. Region Midtjylland vil sætte fo-
kus på samarbejde og dataudveks-
ling især gennem Grundvands-ERFA-
Midt med deltagelse af blandt andet 
Naturstyrelsen. 

Region Midtjylland deltager i det re-
gionale dialogforum for grundvand i 
Danmark. 
 
Regional Udvikling  
Internt i Region Midtjyllands Regional 
Udvikling deltager medarbejderne i 
tværfaglige samarbejder. Der er 
særlig opmærksomhed på samar-
bejds- og udviklingsprojekter, der 
kan bidrage til at understøtte reali-
seringen af Den Regionale Vækst- og 
Udviklingsstrategi (VUS).  
 
Rådgivere 
En anden vigtig gruppe af samar-
bejdspartnere for Region Midtjylland 
er rådgiverne. Samarbejdet omfatter 
både drift og udvikling af nye under-
søgelses- og afværgemetoder. Regi-
onen samarbejder tæt med rådgi-
verne i forbindelse med den daglige 
drift af undersøgelser og afværge-
projekter. Desuden deltager rådgi-
vere i en række udviklingsprojekter, 
som Region Midtjylland gennemfører. 
Endvidere deltager rådgivere ofte 
med indlæg på møderne i de forskel-
lige erfanetværk.  
 
De øvrige regioner  
Region Midtjylland vil også i 2016 
arbejde tæt sammen med de øvrige 
danske regioner. Samarbejdet mel-
lem regionerne koordineres af Viden-
center for Miljø og Ressourcer (VMR). 
Samarbejdet er med til at sikre at 
borgere i hele landet, som er berørte 
af jordforurening, får en god, ensar-
tet behandling. Dette sker blandt an-
det gennem en række ERFA-grupper 
og tværregionale kurser, temadage 
og konkrete samarbejder. Det fælles 
videncenter sikrer, at de mange mu-
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miljøet, er der i 2015 i gangsat et 
projekt med en bredere gennemgang 
af mulige anvendte PFAS-stoffer, 
både med hensyn til brancher, som 
kan have anvendt stof-ferne, og med 
hensyn til antallet af stoffer. Der er 
tale om et fælles projekt for landets 
5 regioner finansieret af TUP og Re-
gionernes Videncenter for Miljø og 
Ressourcer. Projektet vil blive afrap-
porteret i løbet af 2016. 
 
Kloakmålinger  
Indenfor de senere år er det blevet 
klart, at en poreluftforurening under 
eller omkring en bolig ofte spredes 
ind i boligen via kloakken. Målinger i 
og omkring kloakker foretages i dag 
med flere forskellige metoder. Region 
Midtjylland udfører derfor, sammen 
med Miljøstyrelsen, et TUP projekt 
med det formål at udvikle en anbe-
faling til de bedste metoder til luft-
målinger i kloak og ved forskellige 
tekniske installationer, toiletter, 
håndvaske, gulvafløb med videre. 
Projektet er delt op i 3 faser: 1. er-
faringsopsamling, 2. laboratoriefor-
søg, 3. feltforsøg. En anbefaling til 
målemetoder i kloak samt ved for-
skellige tekniske installationer vil 
blive afrapporteret i 2. kvartal af 
2016. 
 
Koordinering af kortlægnings-
indsatser vedrørende grundvand  
Formålet er at identificere, om der er 
behov for en grundvandsplan, der 
samler alle de forskellige kortlæg-
ningsindsatser for et område. Det 
skal give et overblik over grundvan-
dets naturlige beskyttelse, anven-
delse og generelt truslerne mod 
grundvandet. Projektet er et TUP-

projekt, som gennemføres sammen 
med en rådgiver. 
 
Vurdering af forurening i et 
internationalt naturbeskyttelses-
område  
Projektet er påbegyndt i slutningen 
af 2014 og afsluttes i 1. kvartal 2016 
og er støttet med TUP-midler.  
  
På Harboøre Tange ligger et Natura 
2000 område, der er omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesområde. Området 
omfatter i alt ca. 1.200 ha, hvoraf ca. 
400 ha er inddæmmede brakvand-
senge. Engene og lagunesøerne på 
Harboøre Tange udgør vigtige leve-
steder og ynglepladser for truede 
fuglearter, væsentlige trækbestande 
af flere fuglearter samt en stor be-
stand af strandtudsen, der er opført 
på Habitatsdirektivet. Endvidere er 
området et rekreativt område. 
 
I Natura2000 området, øst for havdi-
get ved Høfde 42, findes en væsent-
lig jord- og grundvandsforurening 
med miljøfremmede stoffer, der pri-
mært stammer fra Cheminovas pro-
duktion af organofosfat pesticider og 
kviksølvforbindelser i 1950’erne og 
1960’erne. Der er tidligere lavet for-
ureningsundersøgelser i området, 
men forureningens omfang og på-
virkning på miljøet er ikke fuldt be-
lyst. For at kunne udarbejde og im-
plementere den mest optimale for-
valtningsplan for Natura2000 områ-
det på Harboøre Tange er det nød-
vendigt at opnå detaljeret kendskab 
til forureningsudbredelsen og vurdere 
påvirkningen på natur og overflade-
vand. Projektet skal identificere be-
skyttelsesmål, belyse forurenings-
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Regskab 2015 jordforureningsområdet 
 

Tidsforbrug 
(Årsværk) 

Driftsøkonomi 
(t.kr.) 

Ledelse og planlægning 4,72 2.762 
IT og data 7,79 2.669 
Borgerserviceopgaver 6,94 584 
V1-kortlægning 2,85 379 
Indledende undersøgelser 3,59 8.515 
Videregående undersøgelser 7,52 6.690 
Projektering og etablering af oprensning 1,52 10.425 
Drift og overvågning 3,04 4.083 
Tværgående projekter herunder 
udviklingsprojekter 

3,78 4.023 

I alt 41,74 40.130 

Tabel 1 Region Midtjyllands 2015 regnskab på jordforureningsområdet. Tallene er 
afrundede. 
 
Region Midtjyllands 2016 budget på jordforureningsområdet ses i Tabel 2. 
Udgifter er opgjort eksklusiv moms og disponeringer under statens 
værditabsordning. 
 
  

Budget 2016 jordforureningsområdet Tidsforbrug 
(årsværk) 

Økonomi (t.kr.) 

Ledelse og planlægning 4,52 2.010 

IT og data 7,29 4.690 

Borgerserviceopgaver 7,39 700 

V1-kortlægning 1,80 400 

Indledende undersøgelser 5,55 9.807 

Videregående undersøgelser 6,69 6.859 

Projektering og etablering af oprensning 1,60 7.448 

Drift og overvågning 3,10 4.276 

Tværgående projekter herunder 
udviklingsprojekter 

3,51 1.500 

I alt 41,45 37.690 

Tabel 2 Region Midtjyllands 2016 Budget på jordforureningsområdet 
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7.14  JORDFORURENING I 
TAL – REGION MIDTJYLLAND 
 
Region Midtjylland har med indgan-
gen til 2016 registreret ca. 25.000 
lokaliteter i jordforureningsdatabasen 

JAR, se tabel 3. Lokaliteterne er 
fordelt på 6 forskellige ”JAR status”: 
Uafklaret, Udgået af kortlægning, 
Udgået inden kortlægning, V1 og V2 
kortlagt, V1-kortlagt og V2-kortlagt.   

 
Region Midtjyllands JAR lokaliteter med  
”JAR status” 

Antal % 

Lokaliseret (uafklaret) 295 1,2 % 
Udgået af kortlægning 3.372 13,7 % 
Udgået inden kortlægning 13.095 53,2 % 
V1 og V2 kortlagt 380 1,5 % 
V1-kortlagt 5.099 20,7 % 
V2-kortlagt 2.378 9,7 % 
Total 24.619 100 % 

Tabel 3 Antal lokaliteter i JAR indgang 2016, fordelt på 6 ”JAR status” 
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Bilag 1  
Planlagte aktiviteter på jordforureningsområdet i 2016 
 
Region Midtjylland har lavet en prioriteret aktivitetsliste over blandt andet de lokali-
teter regionen vil undersøge, afværge, holde i drift eller løbende foretage monitering 
på i 2016. Listen har været i høring hos kommunerne. 
De planlagte aktiviteter er ikke udtømmende for regionens aktiviteter på jordforure-
ningsområdet i 2016. 
Erfaringsmæssigt har regionen mange andre opgaver året igennem. Det forventes 
også, at en del boligejere vil anmode om en boligundersøgelse, hvilket forpligtiger 
regionen til at gøre en indsats. Anmodninger fra 2015,  hvor der endnu ikke er 
foretaget en boligundersøgelse, genfindes på listen for 2016.  
Det forventes endvidere, at der vil ske yderligere prioritering på grundvandsunder-
søgelser i indsatsområderne, og at der vil komme yderligere branchespecifikke under-
søgelser.  
Sager af mere akut karakter, vægter regionen højt, hvilket giver anledning til yder-
ligere aktivitet. 
 
Indledende undersøgelser 
 

Kommune Lokalitetsnr. Adresse Postnr. By 

Favrskov Kommune 767-00112 Nygade 9 8881 Thorsø 

Favrskov Kommune 711-00202 Vadstedvej 212 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00111 Viborgvej 248 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00109 Damagervej 164 8472 Sporup 

Favrskov Kommune 711-00079 Viborgvej 854 8471 Sabro 

Favrskov Kommune 711-00056 Irlandsvej 4 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00057 Industrivej 10 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 767-00053 Højgårdsvej 25 8881 Thorsø 

Herning Kommune 657-00139 Skjernvej 236 7500 Holstebro 

Herning Kommune 657-00401 Sandfærvej 1 7500 Holstebro 

Herning Kommune 677-80120 Skolevej 11 7500 Holstebro 

Herning Kommune 677-90068 Ramskovvej 9 7550 Sørvad 

Holstebro Kommune 661-00118 Nybo Bakke 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00211 Energivej 5 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00335 Nr Felding Kirkevej 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00350 Nybovej 19 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00377 Ringkøbingvej 33 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00406 Skolevej 7 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00627 Joachim Wellers Vej 27 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00631 Nordsvinget 2 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30028 Bisgårdmark 5 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30083 Helgolandsgade 13 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30104 Hjermvej 1 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30151 Lundholmvej 45 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30347 Vestergade 7 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30452 Østerbrogade 15a, 15b, 15c, 115d 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30466 Lille Østergade 4, 6 7500 Holstebro 
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Kommune Lokalitetsnr. Adresse Postnr. By 

Holstebro Kommune 661-30482 Herningvej 2 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30534 Sognstrupvej 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30550 Helgolandsgade 58 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-40094 Herningvej 39 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-40345 Vestergade 6 7500 Holstebro 

Norddjurs Kommune 747-00227 Ndr Fælledvej 5A 8963 Auning 

Odder Kommune 727-00301 Nygaardsvej 99 8660 Skanderborg 

Randers Kommune 731-00002 Hviidsvej 23 8900 Randers C 

Randers Kommune 747-00166 Vandværksvej 44 8900 Randers C 

Ringkøbing-Skjern Kommune 655-30032 Gl. Landevej 24 6893 Hemmet 

Ringkøbing-Skjern Kommune 655-30201 Varisbølvej 6880 Tarm 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-30176 Farverivej 1 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-30245 Bredgade 55 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-90059 Engsiggade 4D 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-90164 Jernbanegade 10 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-90263 Møllegade 2 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 760-00286 Kirkebyvej 32B 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 760-00287 Kirkebyvej 44 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 760-00288 Kirkebyvej 65 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 760-00358 Østergade 32 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 760-00535 Sdr. Viumvej 8 6893 Hemmet 

Silkeborg Kommune 705-00001 Mølhaugevej 10 8883 Gjern 

Silkeborg Kommune 705-00027 Østergade 33 8883 Gjern 

Silkeborg Kommune 705-00031 Thorupgårdsvej 9 8600 Silkeborg 

Silkeborg Kommune 705-00039 Hjortgårdsvej 63 8600 Silkeborg 

Silkeborg Kommune 705-00084 Østergade 24 8883 Gjern 

Silkeborg Kommune 705-00114 Dybdalsvej 30 8641 Sorring 

Silkeborg Kommune 705-00221 Ternevej 4 8641 Sorring 

Silkeborg Kommune 743-00299 Anebjergvej 49 8600 Silkeborg 

Silkeborg Kommune 771-00147 Vandværksvej 15 8620 Kjellerup 

Skanderborg Kommune 703-00008 Århusvej 12 8464 Galten 

Syddjurs Kommune 733-00001 Sortevej 32 8543 Hornslet 

Syddjurs Kommune 733-00043 Hornbjergvej 17 8543 Hornslet 

Syddjurs Kommune 733-00005 Teglvangsvej 77 8543 Hornslet 

Viborg Kommune 775-00005 Ånsbjergvej 5 9500 Hobro 

Viborg Kommune 775-00124 Skårupvej 60 9500 Hobro 

Viborg Kommune 775-00168 Skårupvej 63 9500 Hobro 

Viborg Kommune 775-00208 Industrivej 2 9500 Hobro 

Viborg Kommune 775-00212 Herredsvejen 69 9632 Møldrup 

Viborg Kommune 789-00033 Viskum Skovvej 3 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00034 Østervangsvej 17 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00038 Tjelevej 2 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00069 Drøwten 2 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00079 Tjelevej 5 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00082 Vorningvej 108 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00110 Industrivej 9 8830 Tjele 

Viborg Kommune 789-00119 Industrivej 14, 16 8830 Tjele 

Aarhus Kommune 751-03826 Tyttebærvej 6 8220 Brabrand 

Aarhus Kommune 751-05256 Axel Kiers Vej 16, Niels Foghs Vej 1 8270 Højbjerg 
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Kommune Lokalitetsnr. Adresse Postnr. By 

Favrskov Kommune 767-00112 Nygade 9 8881 Thorsø 

Favrskov Kommune 711-00202 Vadstedvej 212 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00111 Viborgvej 248 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00109 Damagervej 164 8472 Sporup 

Favrskov Kommune 711-00079 Viborgvej 854 8471 Sabro 

Favrskov Kommune 711-00056 Irlandsvej 4 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 711-00057 Industrivej 10 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 767-00053 Højgårdsvej 25 8881 Thorsø 

Herning Kommune 657-00139 Skjernvej 236 7500 Holstebro 

Herning Kommune 657-00401 Sandfærvej 1 7500 Holstebro 

Herning Kommune 677-80120 Skolevej 11 7500 Holstebro 

Herning Kommune 677-90068 Ramskovvej 9 7550 Sørvad 

Holstebro Kommune 661-00118 Nybo Bakke 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00211 Energivej 5 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00335 Nr Felding Kirkevej 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00350 Nybovej 19 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00377 Ringkøbingvej 33 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00406 Skolevej 7 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00627 Joachim Wellers Vej 27 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00631 Nordsvinget 2 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30028 Bisgårdmark 5 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30083 Helgolandsgade 13 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30104 Hjermvej 1 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30151 Lundholmvej 45 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30347 Vestergade 7 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30452 Østerbrogade 15a, 15b, 15c, 115d 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30466 Lille Østergade 4, 6 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30482 Herningvej 2 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30534 Sognstrupvej 4 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-30550 Helgolandsgade 58 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-40094 Herningvej 39 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-40345 Vestergade 6 7500 Holstebro 
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Videregående undersøgelser  
 

Kommune Lokalitetsnr. Adresse Postnr. By 

Herning Kommune 657-30423 Truelsensvej 3 7400 Herning 

Horsens Kommune 601-00066 Vibevej 11 8740 Brædstrup 

Horsens Kommune 601-00067 Vibevej 9 8740 Brædstrup 

Ikast-Brande Kommune 653-00025 Præstevænget 11 7330 Brande 

Ikast-Brande Kommune 663-30017 Borgergade 4, 6, 2 7441 Bording 

Norddjurs Kommune 725-00204 Emmedsbovej 16 8500 Grenaa 

Ringkøbing-Skjern Kommune 667-40016 Adelvej 23 6940 Lem St 

Skanderborg Kommune 715-00029 Nydamsvej 11 8362 Hørning 

Skanderborg Kommune 745-00009 Grusløkkevej 12 8660 Skanderborg 

Struer Kommune 671-00231 Peter Bangs Vej 15 7600 Struer 

Viborg Kommune 791-00533 Kjeldbjergvej 12 7800 Skive 

Aarhus Kommune 751-00018 Larsmindevej 15 8200 Århus N 

Aarhus Kommune 751-00041 Stallinggårdvej 2 8462 Harlev J 

Aarhus Kommune 751-01044 Engtoften 11 8260 Viby J 

Herning Kommune 657-30423 Truelsensvej 3 7400 Herning 

Horsens Kommune 601-00066 Vibevej 11 8740 Brædstrup 

Horsens Kommune 601-00067 Vibevej 9 8740 Brædstrup 

Ikast-Brande Kommune 653-00025 Præstevænget 11 7330 Brande 

Ikast-Brande Kommune 663-30017 Borgergade 4, 6, 2 7441 Bording 

Norddjurs Kommune 725-00204 Emmedsbovej 16 8500 Grenaa 

Ringkøbing-Skjern Kommune 667-40016 Adelvej 23 6940 Lem St 

Skanderborg Kommune 715-00029 Nydamsvej 11 8362 Hørning 

Skanderborg Kommune 745-00009 Grusløkkevej 12 8660 Skanderborg 

Struer Kommune 671-00231 Peter Bangs Vej 15 7600 Struer 

Viborg Kommune 791-00533 Kjeldbjergvej 12 7800 Skive 

Aarhus Kommune 751-00018 Larsmindevej 15 8200 Århus N 

Aarhus Kommune 751-00041 Stallinggårdvej 2 8462 Harlev J 

Aarhus Kommune 751-01044 Engtoften 11 8260 Viby J 
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Videregående undersøgelser fortsat fra 2015 
 

Kommune Lokalitetsnr. Adresse Postnr. By 

Favrskov Kommune 711-00022 Østergade 44 8450 Hammel 

Favrskov Kommune 713-00102 Ølstedvej 1 8382 Hinnerup 

Herning Kommune 651-40904 Langbovej 5 7490 Aulum 

Herning Kommune 651-40905 Bødkervej 18 7490 Aulum 

Herning Kommune 657-00019 Krarupsvej 15 7400 Herning 

Herning Kommune 657-00034 Grøndahlsvej 7 7400 Herning 

Herning Kommune 657-00036 Fynsgade 30 7400 Herning 

Herning Kommune 657-00673 Silkeborgvej 31A 7400 Herning 

Herning Kommune 657-40316 Silkeborgvej 75 7400 Herning 

Herning Kommune 657-90051 Bethaniagade 59 7400 Herning 

Holstebro Kommune 661-00012 Skjernvej 133 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00019 Ingemannsvej 13 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune 661-00039 Helgolandsgade 5 7500 Holstebro 

Horsens Kommune 615-00175 Ternevej 61 8700 Horsens 

Horsens Kommune 615-00221 Helmesvej 12 8700 Horsens 

Ikast-Brande Kommune 653-00016 Hyvildvej 36A 7330 Brande 

Ikast-Brande Kommune 653-90105 Torvegade 14 7330 Brande 

Ikast-Brande Kommune 663-80909 Ravnholtlundvej 7 7441 Bording 

Lemvig Kommune 673-00006 Thyborønvej 75 7673 Harboøre 

Odder Kommune 727-00059 Stationsvej 11 8300 Odder 

Ringkøbing-Skjern Kommune 655-40025 Egvadvej 20 6880 Tarm 

Ringkøbing-Skjern Kommune 667-00036 Herningvej 19A 6950 Ringkøbing 

Ringkøbing-Skjern Kommune 667-30129 
Nygade 20, 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 22A, 
23A-25, 2 6950 Ringkøbing 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-30268 Nygade 13 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 669-90035 Bredgade 1 6900 Skjern 

Ringkøbing-Skjern Kommune 681-00007 Vestervang 28A 6920 Videbæk 

Ringkøbing-Skjern Kommune 681-30108 Skovvænget 3 6920 Videbæk 

Skanderborg Kommune 745-00031 Vestergade 15 8660 Skanderborg 

Skanderborg Kommune 745-00041 Gammelgårdsvej 2 8660 Skanderborg 

Skive Kommune 777-00568 Rybjergvej 3 7870 Roslev 

Skive Kommune 777-00571 Tønderingvej 14 7870 Roslev 

Skive Kommune 779-00136 Østerbro 10 A-F 7800 Skive 

Skive Kommune 779-00577 Karolinegade 1C 7800 Skive 

Struer Kommune 671-00231 Peter Bangs Vej 15 7600 Struer 

Struer Kommune 675-90025 Nørregade 12 7790 Thyholm 

Aarhus Kommune 751-00037 Viborgvej/Borumvej 8471 Sabro 

Aarhus Kommune 751-00141 Birkemosevej 5 8361 Hasselager 

Aarhus Kommune 751-00483 Frederiks Alle 117 8000 Århus C 

Aarhus Kommune 751-00492 Schleppegrellsgade 3 8000 Århus C 

Aarhus Kommune 751-00497 Fløjlstrupvej 88 8340 Malling 

Aarhus Kommune 751-00650 Jægergårdsgade 57 8000 Århus C 

Aarhus Kommune 751-00888 Birkemosevej 9 8361 Hasselager 

Aarhus Kommune 751-01100 Birkemosevej 32 8361 Hasselager 

Aarhus Kommune 751-02061 Frederiks Alle 89 m. fl 8000 Århus C 
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