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Roskilde Kommune er enig i fortsatte høje prioriteringer af forureninger, der truer
grundvandet og ejendomme med meget følsom anvendelse.
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juliena@roskilde.dk

Samtidig kan det konstateres, at der igen i år ikke er tilført flere ressourcer til området.
Med 37,1 årsværk og et driftsbudget på 32,6 mio. kr. i 2018, er der langt til de 46,6
årsværk og 47 mio. kr./år, som budgettet var oppe på før nedskæringerne i 2010.
Dette til trods for, at opgaven vokser i takt med inddragelse af pesticidpunktkilder,
øget bygge- og anlægsaktivitet og den lovbestemte indsats for overfladevand og
natur.
Hvis det skal undgås, at dele af grundvandsressourcen reelt må opgives og der
samtidig skal sikres en hurtig og smidig sagsgang ved oprensninger og
byggemodninger, er det nødvendigt at øge den offentlige indsats, som regionen
udfører. Den afsatte økonomi til området, kan således få konsekvenser for miljøet og
udbygningen af Roskilde Kommune, som er i vækst.
Servicemål og samarbejde
Roskilde Kommune vil gerne kvittere for et meget godt samarbejde med Region
Sjælland omkring håndtering af forurening ved private byggeprojekter. Vi anser det for
vigtigt, at en bygherre får en entydig og koordineret tilbagemelding ift. de krav som
hhv. regionen og kommunen stiller til undersøgelser og oprensning af forurening. Det
er derfor ærgerligt at servicemålet for regionen sagsbehandlingen ifm. frivillige
undersøgelser og oprensninger er fjernet. Vi anmoder derfor om at servicemålet på 6
uger fastholdes i 2018, da det ellers vil kunne betyde forsinkelser for bygge- og
anlægsaktiviteten i Roskilde Kommune.
Vi vil opfordre til, at regionen inddrager kommunen løbende i forbindelse med
samarbejdet med andre parter, herunder Miljøstyrelsen, idet vi er enige med regionen
i, at dette er vigtigt.
Koordineret indsats overfor grundvandet
Regionen har ikke prioriteret videregående undersøgelser eller oprensninger i
Roskilde Kommune i 2018. Vi ser frem til, at regionens indsats i Roskilde bliver
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konkretiseret i forbindelse med regionens kommende områdevise handleplaner.
Roskilde Kommune påbegynder udarbejdelse af en samlet indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i 2018, hvilket med fordel vil kunne koordineres med regionens
handleplan. I vil i den forbindelse blive inviteret til at deltage i koordinationsforum for
indsatsplanen og vi ser frem til sammen at udvikle og konkretisere indsatsen.
I har i 2017 haft et særligt fokus på pesticidforureninger fra maskinstationer, og bl.a.
gennemført undersøgelser på ejendommen Birkelundsvej 16 her i Roskilde. Der blev
påvist indhold af pesticider over kvalitetskriterierne i drikkevandet fra ejendommens
vandforsyningsboring. Da ejendommen ikke kan tilsluttes vandværk på rimelige
økonomiske vilkår, har Roskilde Kommune meddelt en midlertidig tilladelse til
avanceret vandbehandling med kulfilteranlæg. Vi ser derfor frem til at modtage den
endelige afrapportering af Jeres undersøgelse, og at vi i samarbejde klarlægger kilden
til forureningen og dens udbredelse. Dette er nødvendigt for at vurdere, om
forureningen udgør en risiko over for øvrige vandforsyninger i området, hvorfor vi
anmoder om at sagen prioriteres højt.
Kortlægning og brancher
Regionens systematiske kortlægning og indledende forureningsundersøgelser af
mulige grundvandstruende forureninger i Roskilde Kommune er nu afsluttet
Vi skal dog gøre opmærksom på, at kortlægningen i Roskilde Kommune endnu ikke er
afsluttet, for de forureninger der kan udgøre en risiko for arealanvendelsen. Det har
store konsekvenser for en bygherre, da de ofte meget sent i processen bliver
opmærksomme på, at de skal afvente kortlægning og efterfølgende indhentning af
tilladelse efter jordforureningsloven inden de kan få lov at bygge. Der er endvidere
risiko for at anlægsarbejde, som ikke kræver byggetilladelse, etableres inden regionen
får taget stilling til en kortlægning. Det gælder fx offentlige legearealer, som derved
bliver omfattet af regionens indsats over for en eventuel forurening. Vi anmoder derfor
om, at regionen prioriterer, at få afsluttet den sidste del af industrikortlægningen i
2018, eller snarest muligt herefter. Vi indgår meget gerne i et samarbejde, hvor vi
leverer det nødvendige arkivmateriale fra kommunens arkiver, for at fremme opgaven.
Roskilde Kommune vil forsat følge op på de forureninger, som regionen konstaterer,
ved at vurdere de påbudsmuligheder, som påhviler kommunen som myndighed efter
jordforureningsloven. I den sammenhæng, anmoder vi om, at I tilrettelægger
undersøgelserne, så de mulige forureningskilder afdækkes. Det vil ofte være
afgørende for kommunens mulighed for at stille krav til en forurener.
Der er i Roskilde Kommune de senere år konstateret forureninger med klorerede
opløsningsmidler fra laboratorier på tre ejendomme. Disse ejendomme har ikke
indgået i regionens kortlægning. Vi vil derfor foreslå, at regionen overvejer, hvorvidt
denne branche bør omfattes af systematisk kortlægning, da stofferne udgør en særlig
risiko overfor grundvandet og er kompliceret at oprense.

Side2/3

Det fremgår, at regionen vil have fokus på undersøgelse af lossepladsgas fra nedlagte
deponier. I Roskilde Kommune er der en række bynære deponier, hvor
datagrundlaget for lossepladsgas og risikovurderinger herfor er meget spinkelt. Vi
anmoder derfor om, at regionen vurderer om tidligere undersøgelser og vurderinger er
tilstrækkelige og om der er behov for yderligere undersøgelser og risikovurderinger.
Regionen ville i 2017 udarbejde en generel praksis for håndtering af sager omkring
afdampning af forurening fra grundvandsfaner, som ikke er afgrænset eller kortlagt, og
som kan udgøre en risiko for indeklimaet i boligejendomme. En indsats overfor
forureningen fra Algade 66 skulle afvente denne strategi. Da vi ikke har hørt nærmere,
vil vi anmode om en status på strategien og regionens prioritering af denne forurening.
I den forbindelse anmoder vi om, at regionen kortlægger de forureningsfaner, hvor der
er flygtige stoffer, som kan udgøre en risiko for indeklimaet.
Udveksling af data
Vi har oplevet at adgangen til data om de V0-registrerede ejendomme er mangelfuld i
jordforureningsattesterne, som kan trækkes på regionens hjemmeside. Vi anmoder
derfor om at kommunerne får direkte adgang til regionens database, JAR, så vi ikke
risikerer, at der opføres boliger og offentlige legepladser på arealer, som bør
kortlægges som forurenet.
Roskilde Kommune har i 2014 anvendt regionens data om forureninger til at opsætte
et webbaseret kildeopsporingsværktøj, der giver et hurtigt overblik over, hvilke typer af
forureninger der er konstateret på de V2 kortlagte arealer. Det har ikke været muligt at
holde dette værktøj ajour, da det kræver væsentlig kvalitetssikring af data fra
regionens registreringer. Vi vil foreslå at regionen påtager sig, at opsætte et regionalt
webkort, som stilles til rådighed for kommunerne, da data ligger i regionens database.
Roskilde Kommune oplever fortsat regionen, som en stor drivkraft i samarbejdet om
jordforureningsopgaverne. Vi ser frem til et forsat godt samarbejde i 2018. Dette
gælder såvel for indsatsen for beskyttelse af grundvand og miljø, som for et smidigt og
hurtigt forløb i forbindelse med køb/salg og udvikling af nye projekter på forurenede og
muligt forurenede grunde. I er meget velkomne til at kontakte os, såfremt vi kan stille
data til rådighed, som kan styrke og koordinere indsatsen mod jordforurening.
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