
2011. amtets godkendelse af Korsør 
Brandskole erstattes af en 

udledningstilladelse. 

2015 Region Sjælland fremsender notat 
om undersøgelser for PFAS, og liste over 
lokaliteter som kan være forurenede. Der 
er 112 lokationer i Slagelse Kommune. { i 
regneark, nogle er dubletter) Slagelse 
Brandskole er ikke på listen, eller kort. 

2015 Slagelse Kommune meddeler 
udledningstilladelse til brandskolen Ingen 

krav til forbudt PFOS. 
12/2 2021 Prøver ved brandskolen 

15/4 2021 Prøver af vand og sediment 
Korsør Nor 

2013 Miljøstyrelsen udsender: Strategi for 
risikohåndtering af PFOS og PFOS 

forbindelser 

2015 Forsvaret oplyser at de for 
nuværende ikke kendskab til at der skulle 
have foregået brandslukning, hvor der har 

været brugt store mængder skum, på 
etablissementerne i Slagelse kommune. 

2016 Vandværker får revideret 
kontrolplan. Planen er udvidet med PFAS 

stoffer, idet der er PFAS- lokaliteter i 
vandværkets indvindingsopland 

3/2 2021 Samlede resultater af 
kildeopsporing af PFOS foreligger 

19/4 2021 Niras: Miljøhistorisk 
redegørelse og oplæg til 
forureningsundersøgelse 

2014 Miljøstyrelsen miljøprojekt 
screeningsundersøgelse af udvagte PFAS 

2015. Beredskabet meddeler Slagelse 
Kommune at de ikke har kendskab til 
sådanne pladser i Slagelse Kommune 

2017 Forsvaret fremsender deres 
screeningsrapport for PFAS forbindelser, 
ingen lokationer i Slagelse Kommune er 

undersøgt 

25/1 2021 Kildeopsporing foretages 1/6 2021 Prøver af vand og sediment 
gennemføres 

2014 Naturstyrelsen orienterer om 
undersøgelse for PFAS forbindelser 

indskærpe de eksisterende regler for 
kontrol af forurenende stoffer i 

vandforsyningerne 

2015 Slagelse Kommune kontakter 
Slagelse Kommunes Brand og redning for 
oplysninger om brandslukningspladser 

hvor der have være anvendt PFAS heldigt 
skum. 

5/10 2020 SK Forsyning fremsender mail 
fra Kristianstad Universitet som påpeger 
at der er funder PFOS i spildevandet fra 

Korsør Rensningsanlæg 2800 ng/1 

4/11 2020 Miljøstyrelsen anmoder 
Slagelse Kommune om at igangsætte 

kildeopsporing 

27 /8 2021 Niras forurenings undersøgelse 
foreligger. 

2014 Slagelse Kommune anmoder Region 
Sjælland om en liste/GIS-lag over kortlagte 

lokaliteter omfattet af de nævnte 
brancher og hvor der er mistanke om 
forurening med PFAS-forbindelser 

2015 Slagelse Kommune kontakter 
forsvaret for oplysninger om 

brandslukningspladser 

15/10 2020 Slagelse Kommune Miljø Plan 
og Teknik orienterer byråd om fund af 

PFOS i spildevand fra Korsør 
rensningsanlæg. 

26/10 2020 Slagelse Kommunes 
indberetning til MST om kildeopsporing 
for miljøfarlige forurenede stoffer. Der 
oplyses at der ikke er målt for PFOS men 
at vi vurderer at der kan forekomme PFOS 
fra brandskolens tidligere aktiviteter 
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