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Side 1

Region Midtjylland vil sikre rent grundvand, natur og overfladevand, samt menneskers sundhed mod 
skadelige virkninger fra jordforurening.

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse
Toldbodgade 4 1 sal
6960 Hvide Sande

Afgørelse om, at Slusen 1-56, 6960 Hvide Sande, ikke 
kortlægges som muligt forurenet 

Region Midtjylland har truffet afgørelse om, at Slusen 1- 56, 6960 
Hvide Sande, matrikel nr. 11sp Søgård Hgd., Holmsland Klit, ikke 
kortlægges efter lov om forurenet jord1. 

Hvad er grundlaget for afgørelsen?

Region Midtjylland har vurderet, om der på ejendommen har været 
aktiviteter, der kunne have forurenet jorden så som havneaktiviteter 
eller udvidelse/opfyld med havnesediment/-slam. Der er ved 
gennemgang af de offentlige arkiver ikke fundet oplysninger om 
potentielt forureneende aktiviteter. 

Ud fra ovenstående vurderes det, at der ikke er grundlag for en 
kortlægning.

Hvad sker der nu?

I Jordforureningslovens Areal Register (JAR) vil arealet blive 
registreret som udgået. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du konstaterer en forurening under bygge- eller jordarbejde på 
ejendommen, skal du standse arbejdet og underrette Ringkøbing-
Skjern Kommune.

Hvis din ejendom er omfattet af kommunens områdeklassificering, 
skal du anmelde jordflytning til kommunen, inden du flytter jord. 
Kontakt kommunens tekniske forvaltning for nærmere oplysninger 
eller find dem på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Region Midtjyllands afgørelse til 
anden administrativ myndighed. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i 
betydningen ”registrering”.
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Side 2

Du kan derimod prøve afgørelsen ved domstolene ved at anlægge sag 
senest 12 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse.

Vil du vide mere?

På www.jordforurening.rm.dk kan du finde oplysninger om din 
ejendom samt generelle informationer om jordforurening. 

Du er velkommen til at ringe på tlf. +4578411939, hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil have tilsendt det materiale, der ligger til 
grund for afgørelsen.

Venlig hilsen

Karsten Rosenkilde

Kopi til:
Ringkøbing-Skjern Kommune, land.by.kultur@rksk.dk

http://www.jordforurening.rm.dk/


Region Midtjylland vil sikre rent grundvand, natur og overfladevand, samt menneskers sundhed mod 
skadelige virkninger fra jordforurening.
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