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Kommentarer til indledende forureningsundersøgelse 
 
Vedrørende adresse: 

Tåstrupvej 201, 2680 Solrød Strand 

Jersie Mose 

Matr.nr./Ejerlav: 

19v Jersie By, Jersie 

22d Jersie By, Jersie 

I har den 3. december 2018 fremsendt en undersøgelsesrapport på 
ovenstående ejendom. Formålet med undersøgelsen er at belyse foru-
reningssituationen på ejendommen og for at afklare mulighederne for 
senere at kunne udgå af kortlægningen. Solrød Kommune ønsker at 
udstykke området til bolig og rekreativ område. 
 
I kontaktede regionen i sidste uge i forbindelse med, at sagen skulle på 
et politisk møde. Vi talte da om, at regionen har vurderet, at arealet ik-
ke tages ud af kortlægningen på baggrund af undersøgelsen. 
 
Regionen godkendte, at der i undersøgelsen blev udtaget 1 boring pr. 
500 m2, hvilket normalt ikke dækkende for en undersøgelse på en 
ejendom med fyldjord. Screeningen viste at der var forurening i jorden. 
I de 8 filtersatte boringer blev der konstateret mindre indhold af kul-
brinter over kvalitetskriteriet i 4 vandprøver. Der er store dele af ejen-
dommen, som tyder på kun at være lettere forurenet. Der skal dog ta-
ges forbehold for, at der ikke er tale om homogene jordpartier, idet hele 
området er opfyld ned til 2,5-3,5 m u.t. 
 
Udover denne undersøgelse oplyste I, at de kommende boligområder 
vil blive undersøgt yderligere i henhold til JFL § 72b med blandprøver 
pr. 200 m2. Herefter vil regionen revurdere kortlægningsgrundlaget.  
 
Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte os.  
 
Venlig hilsen 
 
Annelise Hansen 
Miljømedarbejder 


