Forespørgsel om jordforurening
Afsenders navn, adresse, postnr., by og e-mail
Plan og Erhverv
Caspar Brands Plads 6, 1
Slagelse Kommune
4220 Korsør

Søger oplysninger om jordforurening på følgende grund
Adresse:
Kinavej 11, Slagelse
Matr.nr.:
6k og 6bk

Kommune:
Slagelse
Ejerlav og sogn:
Landsgrav, Slagelse Jorder

Grundejers navn og adresse:
Navn:
Slagelse Kommune, Plan og Erhverv,

Adresse:
Caspar Brands Plads 6, 1, 4220 Korsør

Region Sjællands oplysninger

X

X

Grunden er ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Regionen har ingen
oplysninger om aktiviteter på grunden, som kan have medført forurening.
Vi har ikke afsluttet den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende
aktiviteter på grunde i regionen. Du har mulighed for selv at søge oplysninger om
ejendommen, f.eks. ved at gå i kommunens arkiver.
Landbrugsejendommen er ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet.
Vi har ikke afsluttet den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende
aktiviteter på grunde i regionen. Hvis der f.eks. har været et benzinanlæg på grunden,
vil denne del af grunden på et tidspunkt blive kortlagt.
Gælder for matr. 6bk Landsgrav, Slagelse Jorder: Grunden er ikke formelt kortlagt som
forurenet. Regionen har oplysninger om tidligere aktiviteter, som kan have medført
forurening, idet der i 2009 er indberettet et benzinspild i forbindelse med en bilbrand.
Grundejer er underrettet.
Grunden er ikke kortlagt som forurenet. Regionen har oplysninger om, at der er udlagt
slagger på en del af grunden. Denne del vil derfor på et tidspunkt blive kortlagt på
vidensniveau 2.
Grunden er ikke kortlagt som muligt forurenet eller forurenet. Regionen har kendskab til
lettere forurenet jord på ejendommen. Kontakt kommunen for mere information om
lettere forurenet jord.
Grunden er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1 jf. § 4 i Lov om forurenet
jord. Kortlægningen er sket på baggrund af tidligere eller nuværende aktiviteter på
grunden, som kan have medført forurening. Grundejer har modtaget oplysningerne.
Grunden eller dele af grunden er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 jf. § 5 i lov
om forurenet jord. Grundejer har modtaget oplysningerne.
Grunden er kortlagt som muligt forurenet eller forurenet. Regionen har derudover
kendskab til lettere forurenet jord på ejendommen. Kontakt kommunen for mere
information om lettere forurenet jord.
Gælder for matr. 6k Landsgrav, Slagelse Jorder: Grunden er efter en konkret
sagsbehandling udgået af kortlægningen af forurenede grunde.

Arbejdet med kortlægning af muligt forurenede eller forurenede grunde sker efter Lovbekendtgørelsen nr. 282 af 22.
marts 2007 om forurenet jord.
Udtalelsen udelukker ikke en eventuel senere kortlægning af matriklen som forurenet eller muligt
forurenet. Natur og Miljø gør opmærksom på at jorden særligt indenfor byområder kan være lettere
forurenet af udstødning fra biler, togdrift og skorstene.
Dato og sagsbehandler: 21-06-2010
Jesper Philipsen

Journalnr.: 1-50-71/330-1367-09 og 1-50-71/330-078307

Forespørgsel om jordforurening
I regionen kan du få oplysninger om, hvorvidt der er kortlagt forurening på en
bestemt ejendom. Du skal blot gøre følgende: Udfyld felterne og gem dokumentet
på din pc. Send det i en mail til; Region Sjælland, Regional Udvikling, Alléen 15,
4180 Sorø, mail jordforurening@regionsjaelland.dk .Vi undersøger sagen og udfylder blanketten, som vi mailer tilbage til
dig hurtigst muligt.

Jordforureningsattest
Udskrevet 24. september 2020

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan
medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel
6bq Landsgrav, Slagelse Jorder, Slagelse Kommune

Adresse
Japanvej 17, 4200 Slagelse

Matriklens status
Regionen har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Matriklens placering på kort
Placeringen af matriklen kan ses på kortet.
Her kan du også se om der er
"registreringer" i nærheden.

© Region Sjælland, © SDFE

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers
sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region
Sjælland: Telefon: 5787 5831 / 5787 5904 Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk/miljo/jordforurening Du kan
desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".
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Jordforureningsattest
Udskrevet 24. september 2020

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan
medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel
6br Landsgrav, Slagelse Jorder, Slagelse Kommune

Adresse
Japanvej 17, 4200 Slagelse

Matriklens status
Regionen har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Matriklens placering på kort
Placeringen af matriklen kan ses på kortet.
Her kan du også se om der er
"registreringer" i nærheden.

© Region Sjælland, © SDFE

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers
sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region
Sjælland: Telefon: 5787 5831 / 5787 5904 Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk/miljo/jordforurening Du kan
desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".
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