
 

 
   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Næstved kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 

Region  Sjælland har  vurderet, at  din  ejendom  ikke  skal  kort-

lægges som  forurenet  

I 2020  blev der udført en geoteknisk undersøgelse  på din ejendom  

forud for planlagt  boligbyggeri. Ef terfølgende blev en nikkel-forurening 

nærmere afgrænset.  På  baggrund af denne undersøgelse har  vi vurde-

ret, at ejendommen ikke  er forurenet og derfor  ikke  skal  kortlægges 

som forurenet, jf. efter jordforureningsloven1  §5.  

Vores oplysninger om  ejendommen  

I februar 2020  udførte Geosyd  en  undersøgelse på ejendommen b estå-

ende af fire prøver udtaget som enkeltstik i dybden 0,0-0,5 m u.t.. i fe l-

ter  omkring indholdet med nikkel.  

I én  prøve blev der fundet et mindre indhold af nikkel og cadmium sva-

rende til lettere forurenet jord.   

Regionen vurderer, at nikkelindholdet kan stamme fra ejendommen 

tidligere anvendelse som landbrugsjord. 

Vi  gemmer oplysningerne  

Vi gemmer oplysningerne om sagens forløb, også  selv om vi har  vurde-

ret, at ejendommen ikke  skal kortlægges – så du eller en senere  køber  

kan få at vide, hvilket grundlag vi har afgjort sagen ud fra. Hvis der 

kommer nye oplysninger, eller vi får ny viden, kan sagen blive taget op  

igen. Du kan til enhver tid få adgang til regionens oplysninger om ejen-

dommen ved at kontakte os.  

Lettere  forurenet jo rd og områdeklassificering  

Selv om ejendommen ikke bliver kortlagt som forurenet,  kan den være  

omfattet af kommunens områdeklassificering og dermed være betrag-

tet som lettere forurenet. Områdeklassificeringen administreres af din 

kommune.  

1  Lovbekendtgørelse nr. 282  af 27. marts 2017 med efterfølgende ændringer  om forurenet jord.  

Dato:  5. marts 2020  

 

Regional Udvikling  
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Dit  cvr.nr.:  

29189625  

Side 1 

mailto:naturmiljo@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/
mailto:JL@regionsjaelland.dk


  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Klagevejledning  

Du kan ikke klage over afgørelsen til andre administrative myndigheder, jævnfør  jordforure-

ningslovens § 16. Hvis du vil have sagen prøvet ved domstolene, skal du anlægge retssagen, 

inden 12 måneder efter at du har modtaget dette brev, jævnfør jordforureningslovens § 87.  

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte os. 

Venlig hilsen 

Jane Larsen 

Miljømedarbejder 

Bilag:  

 Kortbilag  

Kopi til:  
Næstved Kommune  - Jord, ,  

Side 2 

 
Behandling  af pe rsonoplysninger  
Ifølge databeskyttelsesloven kan du få  indsigt i de oplysninger som regionen  indhenter og behandler. Du kan se mere om dine  
rettigheder efter loven på  https://www.datatilsynet.dk   og https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/de-
fault.aspx  
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https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/default.aspx
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