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Region Hovedstaden planlægger at træffe afgørelse om kortlægning af 
en del af grunden Baunesvinget 14, 3540 Lynge som forurenet

I modtager vedlagte udkast til afgørelse om kortlægning af forurenet jord, idet 
regionen har modtaget en undersøgelse af forureningen på jeres grund. 

Vi skal kortlægge forureningen
Regionen planlægger at kortlægge en del af jeres grund Baunesvinget 14, 
3540 Lynge, matr.nr. 8eø Lynge By, Lynge som forurenet på vidensniveau 
2. Dette betyder, at der er konstateret forurening, jf. jordforureningsloven. 

Regionen planlægger samtidig, at resten af jeres grund Baunesvinget 14, 
3540 Lynge, matr.nr. 8eø Lynge By, Lynge skal udgå af kortlægningen på vi-
densniveau 1.

I kan læse mere i vedlagte udkast til afgørelse om kortlægning.

Kommunens fastlæggelse af arealanvendelse
Regionen har i det vedlagte udkast til afgørelse angivet arealanvendelsen for 
det kortlagte areal. Regionen har oplysningerne fra OIS/BBR samt fra 
luftfotos.

Regionen skal venligst bede kommunen oplyse, hvis kommunen har fastlagt 
eller fastlægger en anden anvendelse efter jordforureningslovens § 6, stk. 2.

Skriv til os, hvis I har kommentarer
I og Allerød Kommune har mulighed for at komme med bemærkninger til ud-
kastet til vores afgørelse om kortlægning.

Vi skal have modtaget eventuelle kommentarer på skrift senest den 3. april 
2023, så de kan indgå i grundlaget for vores afgørelse. Efter fristens udløb 
sender vi en endelig afgørelse.
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Side 2

Lettere forurenet jord
I forbindelse med undersøgelsen er der konstateret lettere forurenet jord uden 
for det areal, vi planlægger at kortlægge. Den lettere forurenede jord skal ikke 
kortlægges.

Hvis I på et tidspunkt vil flytte jord væk fra arealet, skal I følge kommunens 
regler om flytning af jord. Er I i tvivl, så kontakt Allerød Kommune.

Yderligere oplysninger
I kan læse mere om regionens arbejde med at kortlægge forurenede grunde 
på vores hjemmeside www.regionh.dk/jordforurening.

I er også velkomne til at kontakte mig på telefon eller på mail.

Behandling af personoplysninger
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, vi indhenter i forbin-
delse med behandling af jeres miljøsag. I kan læse mere om formålet med an-
vendelsen samt jeres rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/per-
sondatapolitik.

Med venlig hilsen

Lotte M. Petersen
Chefkonsulent | Akademiingeniør

Vedlagt
• Udkast til ”Afgørelse om kortlægning af forurenet jord” vedrørende en del af Bau-

nesvinget 14, 3540 Lynge 

Kopi til: Allerød Kommune, Teknik og Drift, mail: kaja@alleroed.dk
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