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1. Region Midt’s kortlægning af forurenede 
grunde

Region Midt har pr. 3/7 2017 oplyst følgende status for de kortlagte 
jordforureninger:

Lokaliteter, hvor det skal undersøges,

om der er risiko for grundvandet

Lokaliteternes forhold til indsatsplanen

Lok. nr Kortlagt 
branche

Adresse Rangering 1) Bemærkning Indvindings-
opland

Langsigtet 
drikkevands-
område

Bemærkning

613-
00003

V2

Fyldplads

Krollerupvej 
19, 8723 
Løsning

videregående 
grundvand 
mellem 

Fyldpladsen er ikke 
undersøgt for 
pesticider og 
chlorerede 
opløsningsmidler. 
Derfor er den 
kommende indsats 
sat til grundvand 
mellem

X Ligger i område med 
meget stor og vigtig 
grundvandsreserve

613-
00148

V1

autoværksted 
(lastvogne)  
store tanke

Lundagervej 
2, 8722 
Hedensted

grundvand 
mellem

Store olietanke. 
Derfor har regionen 
sat den kommende 
indsats til grundvand 
mellem.  

Ligger på grænsen til 
indsatsplanområdet  

766-
00424

V1

Olietank (skole)

Sognegårdsvej 
1A, 7100 Vejle

Grundvand 
mellem

Store olietanke. 
Derfor har regionen 
sat den kommende 
indsats til grundvand 

Lindved

&

TREFOR 
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mellem.  Solekær

766-
00354

V1

Autoværksted

Lindevej 2 

7100 Vejle

Grundvand lav Regionen vurderer, at 
aktiviteten 
(branchen) udgør en 
begrænset risiko for 
grundvandet. Derfor 
er den kommende 
indsats sat til 
grundvand lav

TREFOR 
Solekær

766-
00409

V1

autoværksted og 
forhandler

Ørum Skovvej 
16, 7171 
Uldum

grundvand lav Regionen vurderer, at 
aktiviteten 
(branchen) udgør en 
begrænset risiko for 
grundvandet. Derfor 
er den kommende 
indsats sat til 
grundvand lav

Hornborg og 
Klaks Mølle

766-
00485

V1

olietanke 
overjordiske

Viborg 
Hovedvej 24a, 
7100 Vejle

grundvand lav Regionen vurderer, at 
aktiviteten 
(branchen) udgør en 
begrænset risiko for 
grundvandet. Derfor 
er den kommende 
indsats sat til 
grundvand lav

TREFOR 
Solekær

X

766-
00534

V1

Vognmand

Gl. Landevej 2 
7100 Vejle

Grundvand lav Regionen vurderer, at 
aktiviteten 
(branchen) udgør en 
begrænset risiko for 
grundvandet. Derfor 
er den kommende 

TREFOR 
Solekær
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1): I Region Midt er samtlige kortlagte lokaliteter rangeret i forhold til om der er risiko for grundvandet. Rangeringen er inddelt i høj, 
mellem og lav. Regionen prioriterer at undersøge de højt rangeret først. 

Lokalitet, hvor der undersøges i 2017:

Lok.nr Kortlagt Adresse Branche Bemærkning Indvindings
-opland

Langsigtet 
drikkevands-
område

Bemærkning

766-
00850

V1 Ørum 
Skovvej 2, 
7100 Vejle

autoværksted Ligger uden for 
indsatsplanområdet

Lokalitet, hvor der afværges:

Lok.nr Kortlagt Adresse Branche Bemærkning Indvindings
-opland

Langsigtet 
drikkevands-
område

Bemærkning

627-
00045

Lokaliseret Viborg 
Hovedvej 44, 
7100 Vejle

Servicestation Lokaliteten er ikke 
kortlagt. Regionen 
har ikke noget på 
sagen. Der findes 
en del sager i e-
arkivet. Af 
regionens database 

TREFOR 
Solekær

X

indsats sat til 
grundvand lav

766-
00539

V1

Autoværksted

Gl. Landevej 8 
7100 Vejle

Grundvand lav Regionen vurderer, at 
aktiviteten 
(branchen) udgør en 
begrænset risiko for 
grundvandet. Derfor 
er den kommende 
indsats sat til 
grundvand lav

TREFOR 
Solekær
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fremgår det, at der 
i 1998 er påvist 
benzin og olie i det 
sekundære 
grundvand og der 
foretages 
afværgepumpning 
fra en brønd, som 
står nedstrøms. 

For følgende lokaliteter er det vurderet, at regionen ikke foretager yderligere indsats i forhold til indsats grundvand: 

Lok.nr Kortlagt Adresse Branche Bemærkning

613-
00147

V2 Kærvej 31, 
8722 
Hedensted

Maskinstation Ved en undersøgelse blev der påvist pesticider i det sekundære grundvand. Det 
vurderes, at forureningen ikke udgør en risiko for det primære grundvand.

766-
00364

V2 Sindballevej 
27, 7100 Vejle

Skilte og 
glasfiberfabrik

Ved en undersøgelse blev der i poreluften fundet oliekomponenter. Den fundne 
forurening er V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for 
grundvandet

627-
00700

V2 Gl. Landevej 
66 7100 Vejle

Olietank Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er 
vurderet til ikke at udgøre en risiko for grundvandet.

627-
00820

V2 Gl. landevej 
33 7100 Vejle

Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er 
V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.

627-
00081

V1 og

V2

Sindballevej 8 
7100 Vejle

Servicestation Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er 
V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.

766-
00537

V2 Gl. Landevej 
35 7100 Vejle

Vognmand Ved en forureningsundersøgelse blev der fundet olieforurening. Forureningen er 
V2 kortlagt men det vurderes, at den ikke udgør en risiko for grundvandet.
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Signaturer:

Rød linje: Indsatsplanområdet

Blå linjer: Vandværkernes indvindingsoplande

Grøn flade: Langsigtede drikkevandsområder

Figur: Placering af muligt forurenede lokaliteter ift. vandværkernes 
indvindingsoplande og kommunens langsigtede drikkevandsområder.


