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samt udviklingsmidler fra Region Midtjylland. Projektet er gennemført af Region Midtjylland i 

samarbejde med GEUS og NIRAS i perioden 2013 - 2015. I projektet indgår resultater fra tidligere 

undersøgelser foretaget af Danish Crown og Region Midtjylland.  

 

Projektgruppen ønsker at takke følgende for oplysninger om aktiviteterne i undersøgelsesområdet: 

Claus Skodborg Nielsen, Miljøkoordinator ved Danish Crown 

Kaj Bligaard-Christensen, Danish Crown 

Leif Bertelsen, Danish Crown  

Søren Sørensen, Danish Crown 

 

 

 



8 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

Konklusion og sammenfatning 

Region Midtjylland (RM) foretog i 2011-2012 grundvandsrelaterede undersøgelser i Holstebro 

området af lokaliteter, kortlagt iht. jordforureningsloven, bl.a. omkring en slagterigrund, beliggende 

i Holstebro.  

 

I forbindelse med disse undersøgelser blev enkelte vandprøver forsøgt screenet med AOX-analyse 

(adsorberbart organisk halogen dvs. chlor-, jod- og bromforbindelser) for om muligt at afdække evt. 

ikke tidligere erkendte forureninger med chlorerede stoffer.   

 

Undersøgelserne viste indhold af AOX op til 210 µg/l i toppen af det terrænnære, sekundære 

grundvandsmagasin. Yderligere undersøgelser viste indhold i intervallet 25-200 µg/l. 

Undersøgelserne kunne hverken lokalisere kilden til de forhøjede AOX-indhold eller identificere 

enkeltstoffer. AOX-indholdene kunne derfor ikke risikovurderes nærmere i forhold til områdets 

grundvandsressource, evt. jordforurening og afdampning til ude- og indeklima.  

  

Nærværende projekt tog udgangspunkt i disse undersøgelser. Hovedformålet var om muligt at 

identificere stoffer, der bidrog til de målte indhold af AOX, fastlægge og afgrænse kilden med 

henblik på en risikovurdering af de konstaterede indhold – herunder også AOX-indholdet i det på 

slagterigrunden indstrømmende grundvand.  

 

Der er ikke kendskab til lokaliteter eller aktiviteter uden for slagterigrunden, der kan være 

væsentlige potentielle AOX-punktkilder hverken ved spild eller via afledning af processpildevand til 

kloaksystemet i området.    

 

Slagteriaktiviteterne med anvendelse af hypochlorit til desinfektion vurderes at være den helt 

dominerende kilde til AOX og relaterede chlorerede stoffer inde på slagterigrunden. Blandt de 

kendte produkter fra desinfektionsprocessens reaktioner mellem organisk stof og hypochlorit er 

chloroform, chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper. Disse stoffer er udvalgt som 

indikatorparametre for det samlede omfang af reaktionsprodukter, herunder forekomst af evt. 

flygtige forbindelser.   

 

I et forsøg på nærmere identifikation af øvrige reaktionsprodukter, som bidrager til AOX, er der 

foretaget nogle GC/MS og LC/MS scan-analyser på udvalgte vand, poreluft og jordprøver ligesom 

der er foretaget traditionelle analyser for AOX-relaterede chlorerede stoffer. Traditionelle analyser 

anvendt ved forureningsundersøgelser i Danmark (f.eks. chlorerede opløsningsmidler, kulbrinter og 

pesticider) afdækker ligeledes eventuel forureningspåvirkning fra andre tidligere aktiviteter på 

slagterigrunden.  

 

Vurdering 

 

Analyser af det terrænnære grundvand viser, at AOX-indholdene centralt på og langs den syd- og 

vestlige del af slagterigrunden er øget med 60-150 µg/l. Forhøjelserne er overvejende påvist i 

grundvand dannet på slagterigrunden.  

 

Kilden til AOX-forhøjelserne vurderes i al væsentlighed at være anvendelse af betydelige mængder 

hypochlorit eller lignende chlorholdige produkter til desinfektion af slagteriprocesserne igennem de 

sidste mindst 60-70 år på slagterigrunden. AOX-påvirkningen og udbredelsen med organiske 
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chlorholdige stoffer fra anvendelse af hypochlorit er hurtigt aftagende og overvejende begrænset til 

toppen af det terrænnære grundvand.  

 

Det generelle niveau for AOX (op til 60 µg/l) i det øverste grundvand på slagterigrunden er i 

varierende omfang overvejende sammensat af naturlige indhold af organiske jod-, brom- og 

chlorforbindelser (<20 µg/l) og fra påvirkning med chlorforbindelser fra hypochloritanvendelsen 

fra de forskellige aktiviteter på slagterigrunden. Hertil kommer mindre påvirkning med 

chlorforbindelser fra rengøring af kantiner og folkerum fra offentlig kloak midt på slagterigrunden 

(bl.a. med kloakopland udenfor slagterigrunden), hvor der også vil kunne forekomme bidrag med 

chlorerede stoffer fra private husholdninger. Langs den vestlige del af grunden er det generelle 

niveau påvirket af udstrømning fra slagterigrunden og af bymæssig spildevand med AOX-bidrag fra 

private husholdninger, kantiner og folkerum.   

 

Typiske naturlige indhold af halogener målt som AOX i rent grundvand er ifølge erfaringstal angivet 

i intervallet 1-20 µg/l. Undersøgelsen indikerer ikke væsentlige naturlige bidrag med halogener fra 

jordlagene, der i området er uden væsentlige indhold af organisk stof. Der er desuden ikke set tegn 

på ekstraordinær dannelse af chlorforbindelser ud fra indhold af chlorid i nedbør og grundvand, 

ligesom der flere steder er målt lave AOX-indhold i intervallet <10–24 µg/l. Naturlige bidrag i det 

sekundære grundvandsmagasin i undersøgelsesområdet vurderes derfor at være på niveau med de 

angivne erfaringstal for rent grundvand. 

 

Undersøgelserne har vist, at der ikke vil kunne forekomme jordforurening og problematisk 

afdampning på slagterigrunden som følge af AOX-indhold påvist i indstrømmende grundvand fra 

byområdet. Dette grundvand antages kun at være AOX-påvirket med naturlige indhold og på 

forskellig vis med chlorforbindelser fra opstrøms byaktiviteter uden kendskab til særlige 

menneskeskabte AOX-kilder.  

 

Centralt på slagterigrunden, hvor driften af et svineslagteri blev indstillet i 2009, ses der i 

grundvandet et betydeligt fald i indhold af AOX i relativt kort afstand nedstrøms til værdier under 

det generelle niveau for denne del af  slagterigrunden. Der er kun i få tilfælde konstateret meget 

små indhold (under 0,1 µg/l) af indikatorparametrene for flygtige chlorerede stoffer og det 

forventes, at der heller ikke fremover vil forekomme væsentlige indhold. 

 

Nedstrøms et kreaturslagteri på slagterigrunden er der målt mindre indhold af chloroform samt 

små indhold af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper. Disse indhold forventes at afspejle 

et opstrøms højere, men hurtigt aftagende, indhold i kildeområderne ved kreaturslagteriet. Da 

kildeområderne vurderes at være af begrænset udstrækning og da driften efterfølgende er indstillet 

(2014), vurderes den tidligere anvendelse af hypochlorit på kreaturslagteriet ikke nu eller fremover 

at udgøre en betydende risiko for grundvandsressourcen. Med udgangspunkt i resultaterne 

indhentet centralt på slagterigrunden forventes det, at der indenfor få år heller ikke her vil 

forekomme indhold af lettere reaktionsprodukter over 0,1 µg/l ved eller nedstrøms 

kreaturslagteriet.  

 

Da kilden til de forhøjede AOX-indhold langs syd- og vestsiden af grunden, ligesom centralt på 

slagterigrunden henføres til hypochloritanvendelse ved slagteriaktiviteterne, vurderes det, at AOX-

indholdet på samme måde vil være hurtigt aftagende og begrænset til den øverste del af 

grundvandsmagasinet. Ligeledes forventes det, at lettere og mere flygtige chlorerede stoffer vil 

forekomme i koncentrationer lavere end 0,1 µg/l.   

 

Der er ikke ved undersøgelserne i jord og poreluft påvist nævneværdige indhold af AOX-relaterede 

stoffer.  
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Indhold af AOX fra anvendelsen af hypochlorit og i det indstrømmende grundvand forventes langt 

overvejende at bestå af sværere nedbrydelige chlorerede organiske forbindelser, hvorfra der kun 

sker en lille frigivelse af lettere stoffer, og som for en stor del af stoffernes vedkommende enten vil 

ligne eller være identiske med naturligt dannede stoffer. Det har ikke været muligt at identificere 

AOX-indholdene yderligere. 

 

Samlet set vurderes, at de konstaterede forhøjede indhold af AOX på slagterigrunden samt langs 

syd- og vestsiden af grunden er helt lokale og ikke indikerer, at der forekommer indhold af 

chlorerede organiske forbindelser i grundvandet i et omfang, som medfører nogen betydende risiko 

for områdets grundvandsressourcer samt den eksisterende vandindvinding ved Holstebro 

Vandværk. 

  

Det vurderes også at være tilfældet for AOX-indholdene i det generelle niveau i det øverste 

grundvand på og langs slagterigrunden, der er med lavere koncentrationer og grundlæggende med 

den samme sammensætning af chlorerede organiske forbindelser.  

 

Det vurderes, at anvendelsen af hypochlorit på slagterigrunden ikke giver anledning til afdampning 

eller jordforurening i betydende omfang. Dette gælder også for evt. udsivning fra kloakledninger 

med tilknytning til slagterigrunden. 

 

Den påviste AOX-belastning ved slagterigrunden udgør ikke en risiko for recipienter, hvoraf den 

nærmeste i nedstrøms retning er Storåen, i en afstand af ca. 900 m.  

 

Ud over påvirkning af grundvandet med AOX har slagteriaktiviteterne også medført en lokal, 

generel spildevandsbelastning i toppen det terrænnære grundvand med overskridelse af 

drikkevands-kriterierne for bl.a. chlorid og NVOC.    

 

Det terrænnære grundvandsmagasin i byområdet uden for slagterigrunden er påvirket i varierende 

omfang af forskellige konstaterede forureninger (f.eks. olie, chlorerede opløsningsmidler og 

pesticider) og af div. bymæssige aktiviteter f.eks. fra saltning og utætte kloaker. AOX-niveauet vil 

sandsynligvis også afspejle byens påvirkning i koncentrationer, der i varierende omfang er forhøjet i 

forhold til indhold i naturligt grundvand. Det må på den baggrund forventes, at dele af magasinet 

ikke overholder drikkevandskravene og grundvandskvalitetskriterierne.  

 

Slagteriprocesserne ændrer således ikke væsentligt på trusselsbilledet eller risikoforholdene i 

byområdet i øvrigt, der ud fra en samlet betragtning udgør en potentiel risiko for 

grundvandsressourcen.  

  

Perspektivering 

 

Det er udenfor projektets rammer at vurdere, i hvilken grad slam fra den mekaniske filtrering af 

slagterispildevandet indeholder chlorerede reaktionsprodukter fra anvendelsen af hypochlorit på et 

uacceptabelt niveau i relation den efterfølgende håndtering og anvendelse. Det må påregnes at 

kunne være tilfældet. 

 

Anvendelse af utraditionelle analyseparametre som AOX og chlorerede eddikesyrer har vist indhold 

i enkelte filtre dybere i det terrænnære grundvandsmagasin. AOX-niveuauet er forhøjet med op til 

30 µg/l i forhold til naturlige indhold af AOX i området på 1 – 20 µg/l. Der er målt indhold af 

chlorerede eddikesyrer på niveau med detektionsgrænsen (0,01 µg/l).  

 

Indholdene er ikke afgrænset og AOX-sammensætningen er ukendt, hvorfor resultaterne indikerer 

en mulig risiko fra ukendt påvirkning(er) fra byen opstrøms slagterigrunden. Lignende situationer 

kan være tilfældet andre steder f.eks. fra anvendelse af ukendte eller nye stoffer og deres eventuelle 
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nedbrydningsprodukter fra såvel undersøgte som ikke undersøgte forureningskilder. Noget 

lignende kan være tilfældet med chlorerede eddikesyrer, der dog også kan skyldes tidligere 

anvendte herbicider. 

 

Anvendelse af utraditionelle analyser og udvikling af nye analyser til screening og identifikation ved 

undersøgelser og overvågning vil derfor kunne effektivisere den grundvandsbeskyttende indsats.   

 

Tidligere forureningsundersøgelser og kortlægning af mulig forurenede lokaliteter/brancher efter 

jordforureningsloven har ikke haft særlig megen fokus på anvendelse af hypochlorit relaterede 

midler eller andre typer af desinfektionsmidler. Den begrænsede påvirkning af slagterigrunden i 

Holstebro udelukker ikke, at der andre steder kan være sket en betydende miljømæssig påvirkning.    
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Summary and Conclusion 

Central Denmark Region conducted in 2011-2012 groundwater related investigations in the 

Holstebro area of sites registered according to The Contaminated Soil Act. The site investigations 

included a slaughterhouse and its immediate surroundings, located in the town of Holstebro. 

 

In these investigations, a limited number of water samples were tentatively screened using AOX 

analysis (adsorbable organic halogens, i.e. organics containing chlorine, iodine or bromine) in an 

attempt to reveal previously unidentified contamination. 

 

The initial screening demonstrated AOX contents of up to 210 µg/l in the top levels of the shallow 

aquifer. Further investigations showed contents in the range of 25-200 µg/l. The source of the 

elevated AOX content could not be localized, nor could the AOX content be attributed to individual 

substances. Therefore, the results did not provide a suitable basis for assessment of possible risks 

related to the groundwater resources, possible human contact with contaminated soil or soil vapor 

intrusion to outdoor and indoor air. 

 

This project is based on these investigations. The main purpose of the project is - if possible - to 

identify substances that contribute to the measured AOX and to determine the source and extent of 

contamination, also in relation to the AOX-content in groundwater inflow to the slaughterhouse 

site, in order to assess the risks associated with the identified substances, . 

 

There are no known locations or activities outside the slaughterhouse site that represent significant 

potential point sources of AOX contamination, neither through spillage nor through discharge of 

process wastewater to the sewer system in the area. 

 

The use of hypochlorite for disinfection of slaughterhouse production equipment is considered to be 

the main source of formation of AOX-related chlorinated substances within the slaughterhouse site. 

Among the known products of the disinfection process reactions between organic matter and 

hypochlorite are chloroform, chlorinated acetic acids and trichloroacetyl groups. These substances 

are chosen in this study as indicative parameters for the overall scale of the reaction products, 

including the presence of volatile compounds. 

 

In an attempt to further identify other reaction products that may contribute to the AOX content, 

GC/MS and LC/MS scan analyses have been carried out on selected samples of groundwater, soil 

vapor and soil combined with conventional analyses of the AOX-related chlorinated compounds. 

Conventional analyses used in investigations of contaminated sites in Denmark (i.e. chlorinated 

solvents, hydrocarbons and pesticides) can also reveal contamination impacts from other past 

activities at the slaughterhouse site. 

 

Assessment 

 

Analyses of shallow groundwater indicate that groundwater in the central part of the 

slaughterhouse site and along its southern and western boundaries has an elevated AOX content of 

about 60 to 150 µg/l compared to inflowing groundwater from the surroundings. The elevated 

content is mainly detected in the groundwater contribution due to infiltration of rainwater on the 

slaughterhouse site. 
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It is assessed that the essential source of the elevated AOX content is the use of significant amounts 

of hypochlorite or other chlorine-containing products for disinfection of slaughterhouse production 

equipment over the course of at least 60-70 years. AOX impact and the spread of organochlorine 

compounds caused by the use of hypochlorite is rapidly decreasing and limited predominantly to 

the top levels of the shallow aquifer. 

 

The general level of AOX (up to 60 µg/l) in shallow groundwater at the slaughterhouse site is to 

varying degrees predominantly composed of natural background levels of organoiodine, -bromine 

and -chlorine compounds (<20 µg/l) and chlorine compounds resulting from the use of 

hypochlorite in various activities at the slaughterhouse site. In addition, there may be contributions 

from the use of chlorine compounds in cleaning of canteens and staff facilities and from a municipal 

sewage pipe crossing the slaughterhouse site carrying off-site wastewater, including wastewater 

from private households. Along the western part of the site, background levels of AOX are affected 

by groundwater flow from the slaughterhouse area and by leakages of urban waste water from 

private households, canteens and staff facilities 

 

According to empirical data, the natural content of halogens measured as AOX is typically in the 

range of 1-20 µg/l in uncontaminated groundwater. The study does not indicate significant natural 

halogen contributions from the soil layers which in the study area have no significant organic 

matter content. There is also no indication of extraordinary substantial formation of chlorine 

compounds due to the chloride content in rainfall and groundwater. In addition, low AOX content 

in the range of <10-24 µg/l are measured in several locations. Natural contributions in the shallow 

aquifer in the study area are therefore estimated to be in accordance with the above-mentioned 

empirical values for uncontaminated groundwater. 

 

The study has shown that the AOX content detected in inflowing groundwater from the surrounding 

urban area poses no risk of soil contamination or of hazardous soil vapor intrusion. It is assumed 

that the AOX content in the inflowing groundwater represents the natural background levels 

affected in different ways with chlorine compounds from upstream urban activities and without 

known contributions from specific manmade AOX sources. 

 

In the central part of the site, where a pig slaughterhouse was decommissioned in 2009, a 

significant decrease in groundwater content of AOX to values below the background level was 

observed within a relatively short distance downstream. Very low contents (less than 0.1 µg/l) of the 

indicator parameters representing volatile chlorinated substances were only found in a few cases 

and it is not expected that significant contents will be occur in the future. 

 

Downstream of a cattle slaughterhouse, minor contents of chloroform and low content of 

chlorinated acetic acids and trichloroacetyl groups have been found. These low contents are 

expected to reflect a higher upstream, but rapidly declining content in the source areas of the cattle 

slaughterhouse. As the source areas are considered to be of limited extent and as the operation of 

this slaughterhouse was subsequently stopped (2014), the previous use of hypochlorite in the cattle 

slaughterhouse is not assessed to pose a significant risk to groundwater now or in the future. Based 

on the results obtained in central parts of the slaughterhouse site, it is not expected that lighter 

more volatile AOX reaction products will be formed at levels above 0.1 µg/l within the coming few 

years after decommissioning either under or downstream of the cattle slaughterhouse. 

 

Since the source of the elevated AOX contents along the south and west side of the property are 

attributed, as in the central slaughterhouse area, to hypochlorite use in the slaughterhouse 

production processes, it is assumed that AOX formation will also be rapidly decreasing and 

restricted to the upper part of the shallow aquifer. Likewise, it is expected that formation of the 

lighter and more volatile chlorinated substances will be restricted to concentrations lower than 0,1 

µg/l. 
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In these investigations, no significant contents of AOX-related substances have not detected in the 

soil and soil vapor. 

 

AOX originating from the use of hypochlorite and the inflowing groundwater is expected to 

predominantly consist of not readily degradable chlorinated organic compounds, which are only 

expected to release low levels of volatile substances, and, for a large part, the substances produced 

will either be similar or identical with naturally produced substances. It has not been possible to 

identify the chemical substances represented by the AOX content. 

 

Overall, it is assessed that the elevated levels of AOX at the slaughterhouse site and along the south 

and west side of the site are quite local and do not indicate a significant content of chlorinated 

organic compounds in the groundwater to an extent that would cause significant risk to the area's 

groundwater resources, or to the existing water abstraction by Holstebro Waterworks. 

 

This is also believed to be the case for the general level of AOX in the shallow groundwater on and 

along the slaughterhouse site where concentrations are lower but with the same composition of 

chlorinated organic compounds. 

 

It is estimated that the use of hypochlorite at the slaughterhouse will not give rise to significant soil 

vapor intrusion or soil contamination. This also applies to any leakage of sewage containing 

hypochlorite within and outside the slaughterhouse area. 

 

The AOX load found at slaughterhouse site does not constitute a risk to surface water bodies, the 

nearest of which is the river Storåen, at a distance of approximately 900 m in the downstream 

direction. 

 

Besides the AOX load on groundwater, the slaughterhouse activities have also led to a local, general 

wastewater load above drinking water criteria with various parameters including chloride and 

NVOC on the top levels of the shallow aquifer. 

 

The shallow aquifer in the urban area outside the slaughterhouse site is to varying degrees affected 

by various identified contaminants (eg. oil, chlorinated solvents and pesticides) and from various 

urban activities such as salting and leaky sewers. AOX levels are also likely to reflect the influence of 

the urban area in concentrations, which  to a varying extent are elevated compared with contents in 

natural groundwater. Based on this assessment it must be expected that groundwater in parts of the 

aquifer may not comply with drinking water standards and groundwater quality criteria. 

 

The slaughterhouse production processes therefore do not in themselves represent any significant 

impact on the perceived threats or risk conditions in the surrounding urban area, which in its self 

represents a potential risk to groundwater. 

  

Perspectives 

 

It is not within the framework of this project to assess the extent to which sludge from the 

mechanical filtration of slaughterhouse wastewater in relation to the subsequent handling and use 

contains unacceptable levels of chlorinated reaction products caused by the application of 

hypochlorite. However, this might be the case. 

 

The use of unconventional analysis parameters like AOX and chlorinated acetic acids have shown 

contents in individual well screens established in lower levels of the shallow aquifer. Elevated AOX 

contents of up to 30 µg/l compared to the natural content of halogens of 1 – 20 µg/l in the area. 

Contents of chlorinated acetic acids have been measured at the detection limit (0,01 µg/l). 
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Something similar could be the case with chlorinated acetic acids, although they may also be due to 

previously used herbicides. 

 

As the extents of the measured contents have not been determined and as the AOX composition is 

unknown, the results indicate a potential risk related to unidentified impact(s) in the upstream 

urban area. Similar situations may exist elsewhere i.e. from the use of unknown or new 

contaminants and their degradation products both with respect to contaminated sources under 

investigation or for sources not previously identified as potentially contaminated. 

 

Application of unconventional analyses and development of new analyses for screening, testing and 

monitoring will be able to streamline the groundwater protection efforts. 
 

Previous contamination studies and registration of possibly contaminated sites/industries 

according to the Contaminated Soil Act have not had focus on the formation of chlorinated 

contaminants caused by the use of hypochlorite-related products or other types of disinfectants. The 

limited impacts found at the slaughterhouse site in Holstebro do not eliminate the risk that 

significant environmental impacts may be found at other locations. 
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1. Indledning  

1.1 Baggrund 

Region Midtjylland (RM) har i perioden 2011-2012 foretaget forureningsundersøgelser omkring  

slagterigrunden i Holstebro, ved fjernvarmerør, et renseri, et gartneri og en forniklingsanstalt langs 

Struervej. Ved undersøgelserne er enkelte vandprøver screenet bl.a. med AOX-analyser for om 

muligt at identificere evt. ikke tidligere erkendte forureninger og stoffer, som potentielt kan udgøre 

en risiko i forhold til mennesker og miljø.  Slagterigrundens beliggenhed og seneste arealanvendelse 

fremgår af situationsplanen i bilag 1 og 2A.   

 

Undersøgelserne viste indhold af AOX (adsoberbart organisk  halogen) op til 210 µg/l i toppen af 

det terrænnære, sekundære grundvandsmagasin nær slagterigrundens vestlige skel langs Struervej. 

Yderligere undersøgelser foretaget af RM på og omkring slagterigrunden viste indhold i intervallet 

25-200 µg/l. De største indhold blev målt langs Struervej og ved det tidligere svineslagteri (i boring 

B4-DC) nær de interne kloakledninger på Vendersgade, som på undersøgelsestidspunktet bl.a. 

afledte processpildevand med reaktionsprodukter fra desinfektion med hypochlorit på 

kreaturslagteriet på den sydlige del af slagterigrunden /ref. 12/.   

 

Danish Crown (DC) forsøgte efterfølgende i 2013 at identificere hvilke stoffer, der gav anledning til 

de forhøjede AOX-værdier på slagterigrunden. Undersøgelsen omfattede screening for flere 

miljøfremmede stoffer (bl.a. flere chlorholdige forbindelser) på vandprøver udtaget på slagterigrun-

den (i boring B4-DC) og umiddelbart opstrøms slagterigrunden (i boring B403) /ref. 13/. 

 

Undersøgelserne foretaget af RM og DC kunne hverken lokalisere kilder til de forhøjede AOX-

indhold eller identificere enkeltstoffer, som kunne forklare indholdene. Konklusionen på under-

søgelserne blev, at de forhøjede AOX-indhold måske kan forklares med chlorerede eddikesyrer 

og/eller andre ikke identificerede chlorholdige komponenter. AOX-indholdene kunne derfor ikke 

risikovurderes i forhold til områdets grundvandsressource og der var ingen afklaring af evt. 

jordforurening og afdampning til ude- og indeklima.  

 

Grundvandets sydlige strømningsretning i det terrænnære sekundære grundvandsmagasin i 

området indebærer, at der ikke strømmer grundvand med mulige AOX-bidrag ind på slagteri-

grunden fra øst og vest. Der er desuden nord for slagterigrunden ikke identificeret lokaliteter 

omfattet af kortlægningen efter jordforureningsloven, der kan være potentielle AOX-kilder.    

 

AOX er en ikke-specifik samleparameter, som repræsenterer summen af organisk bundet chlor, 

brom og jod, der kan adsorberes på aktivt kul. Blandt miljøfremmede stoffer, som medbestemmes 

ved AOX-analysen er chlorerede eddikesyrer, chloracetylgrupper, chlorerede opløsningsmidler, 

chlorbenzener, chlorphenoler, dioxiner, PCB og en række chlorholdige pesticider (atrazin, 

dichlorprop m.fl.). Det er en generel erfaring, at der blandt de halogenerede organiske forbindelser, 

målt som AOX, er en væsentlig del, der ikke kan identificeres ved specifikke laboratorieanalyser. 

Risikovurdering af AOX er således forbundet med metodiske problemer ligesom der savnes 

erfaringer fra undersøgelser af kilder til og udbredelse af AOX.  

 

En mulig - men ikke fastslået - kilde til de trufne indhold af AOX i Holstebro er reaktionsprodukter 

fra omfattende anvendelse af hypochlorit til desinfektion på flere slagterier og andre aktiviteter på 

slagterigrunden. En række af de mulige reaktionsprodukter er miljø- og sundhedsmæssigt 
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betænkelige. Blandt de dannede stofgrupper kan være trihalomethaner (f,eks. chloroform), 

chlorerede eddikesyrer,  trichloracetyl-grupper og chlorphenoler.  

 

Der kan imidlertid også være andre kilder til AOX-fundene, heriblandt udsivning af spildevand på 

slagterigrunden og indstrømning af grundvand påvirket af forskellige bymæssige aktiviteter, pri-

mært fra rengøring og desinfektion i husholdninger og ved virksomheders personalefaciliteter.  

Endelig kan halogenerede organiske stoffer også dannes naturligt i miljøet, f.eks. af svampe og 

planter, samt ved naturlig nedbrydning af organisk stof i jord, lossepladser mv. 

 

De målte AOX-indhold er markant højere end typiske baggrundsværdier i naturligt grundvand (1 - 

20 µg/l). Resultaterne peger således på, at det terrænnære grundvand i byområder kan indeholde 

stoffer, som vi ikke normalt analyserer for – men som grundlæggende må betragtes som potentielt 

problematiske i relation til jordforurening, inde- og udeklima, drikkevandsforsyning og recipienter 

med tilstrømning af terrænnært grundvand.  

 

1.2  Formål 

Formålet med undersøgelsen er at identificere og foretage en indledende risikovurdering af AOX-

indhold påvist i det terrænnære grundvandsmagasin på og umiddelbart nedstrøms slagterigrunden 

i Holstebro. Risikovurderingen foretages i forhold grundvandsressourcen, eksisterende almen 

vandforsyning, arealanvendelse og recipienter. AOX-indhold i indstrømmende grundvand fra by-

området vurderes med hensyn til evt. afdampning og jordforurening på slagterigrunden. Byens 

øvrige påvirkning af det terrænnære grundvandsmagasin i området vil ud fra undersøgelsens re-

sultater blive inddraget i en samlet vurdering af slagterigrundens betydning i forhold grundvands-

ressourcen og eksisterende almen vandforsyning.     

 

De til rådighed værende ressourcer giver ikke mulighed for undersøgelse i hele området, hvorfor 

undersøgelsen er opdelt i 4 fokusområder. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en grundig his-

torisk gennemgang af slagterigrunden og i resulaterne fra de hidtidige undersøgelser. Undersø-

gelserne foretages således primært opstrøms slagterigrunden i boring B403 (fokusområde 1) og 

centralt på slagterigrunden ved det tidligere svineslagteri i et område ved boring B4-DC (fokus-

område 2). Slagterigrunden er desuden screenet nedstrøms det ved undersøgelsen i drift værende 

kreaturslagteri (fokusområde 3).  Resultaterne fra disse undersøgelser er grundlaget for en 

indledende risikovurdering af AOX-indhold påvist ved RM’s undersøgelser fra 2011 og 2012 i et 

område langs Struervej vest for slagterigrunden (fokusområde 4).  Fokusområderne fremgår af figur 

2.1 og er kort omtalt i det følgende. 

 

Fokusområde 1 omfatter kun boring B403 til identifikation af AOX i grundvand, der strømmer ind 

på slagterigrunden fra byområdet.  

 

Fokusområde 2 er centralt placeret på slagterigrunden ved et tidligere svineslagteri og tæt på et 

tidligere kreaturslagteri og konservesfabrik samt i forhold til evt. påvirkning via udslip med spil-

devand fra kloakker fra stort set alle aktiviteter på slagterigrunden og grundvandsbåren påvirkning 

fra et talgsmelteri, et opskæreri og Linds Kemiske fabrik på slagterigrunden.   

 

Fokusområde 3 er beliggende ved og nedstrøms den ved undersøgelsen eneste i drift værende 

virksomhed (kreaturslagteri) på grunden. Området er i øvrigt nedstrøms de øvrige tidligere  

aktiviteter på slagterigrunden.    

 

Fokusområde 4 udgør en mindre del af byområdet ved Struervej med kloakledning fra Fonagervej 

bl.a. med spildevandsafledning fra alle slagteriaktiviteter, talgsmelteriet og konservesfabrik i mange 

år og kortvarig afledning af spildevand fra et kreaturslagteri på slagterigrunden.  
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Såfremt det ved undersøgelsen ikke lykkedes at identificere de stoffer, som forårsager det forhøjede 

AOX-indhold, foretages en samlet vurdering på det foreliggende grundlag, herunder udbredelsen af 

de påvirkede områder, og det vurderes, om der er behov for yderligere udvikling af metoder på la-

boratorierne eller andre tiltag.  

 

1.3 Indhold 

Rapporten indeholder indledningsvis en gennemgang af tidligere undersøgelser og erfaringer fra et 

andet slagteri. Herefter gennemgås dannelse og forekomst af halogenerede stoffer og analytiske 

forhold ved anvendelse af analysemetoden AOX i grundvand.  Herefter gennemgås områdets 

geologi, slagterigrundens tidligere anvendelser og de hidtidige undersøgelser efterfulgt af en 

gennemgang og udvælgelse af mulige AOX-kilder, som grundlag for undersøgelsesstrategi.  

 

Afrapporteringen af undersøgelsesresultater indledes med definition af baggrundsniveauer for 

udvalgte parametre i grundvand efterfulgt af resultater fra borearbejdet og analyser på jordprøver 

samt resultater på analyser af grundvand og poreluft.      

 

På baggrund af foreliggende resultater foretages en vurdering af AOX-udbredelse og kilder, byens 

påvirkning af grundvandet, samt en sammenstilling af AOX med chlorid og NVOC i grundvand.  

 

Afrapporteringen afsluttes med indledende risikovurdering og perspektivering med anbefalinger.     
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2. Tidligere undersøgelser og 
erfaringer fra andre 
slagterier 

I de følgende afsnit beskrives resultaterne af tidligere AOX-undersøgelser foretaget af RM i 2011 og 

2012 samt af DC i 2013. Desuden omtales erfaringer fra et slagteri i Bjerringbro. Andre 

undersøgelser foretaget på slagterigrunden beskrives i kapitel 5. 

 

Resultater fra tidligere undersøgelser indgår i vurdering af kilder til indhold af AOX på 

slagterigrunden i kapitel 6 og efterfølgende i fastlæggelse af undersøgelsesprogram i kapitel 7, samt 

ved vurdering af resultater i kapitel 9.  

 

2.1 Tidligere AOX-undersøgelse, RM 

RM har i 2011/2012 i forbindelse med forureningsundersøgelser omkring og på slagterigrunden 

screenet vandprøver udtaget i toppen af det terrænnære magasin ca. 2-3 m.u.t. med bl.a. AOX-

analyser for om muligt at identificere evt. ikke tidligere erkendte forureninger og stoffer, som 

potentielt kan udgøre en risiko i forhold til mennesker og miljø.    

 

Der blev i vandprøver udtaget januar 2012 påvist koncentrationer af AOX i intervallet 40 – 210 µg/l 

i boringer langs Struervej vest for slagterigrunden. I en vandprøve udtaget i bunden af magasinet 

(DGU nr. 64.1787) ca. 19-21 m.u.t. blev der ikke påvist indhold af AOX over analysemetodens 

detektionsgrænser /7, 17 og 18/.  

 

Efterfølgende i oktober 2012 blev der foretaget yderligere undersøgelser på og omkring 

slagterigrunden for at belyse omfanget og sammensætningen af AOX-indholdet og lokalisere mulige 

forureningskilder til de forhøjede indhold. Der er således søgt efter mulige AOX-kilder opstrøms og 

omkring den nordlige del af slagterigrunden. Gennemgangen resulterede ikke i udpegning af 

potentielle AOX-kilder. Resultaterne er vist i bilag 8 A og omtalt på bilag 8 B. Undersøgelserne 

omfattede udtagning af vandprøver fra 14 filterboringer. Der blev påvist AOX-indhold i intervallet 

25-78 µg/l nord, øst og syd for slagterigrunden, 88-187 µg/l langs Struervej og 13-200 µg/l på 

slagterigrunden ved det tidl. svineslagteri /12, 18 og 19/.   

 

Der blev målt NVOC op til 47 mg/l og chlorid op til 1100 mg/l i toppen af magasinet og henholdsvis 

1 mg/l og 37 mg/l i bunden af magasinet. De højeste indhold af NVOC og chlorid findes i områder 

med de højeste AOX-indhold. Analyseresultater for AOX, NVOC og chlorid er angivet for de enkelte 

boringer på figur 2.1.  

 



20 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

 
 
FIGUR 2.1 AOX, CHLORID OG NVOC I GRUNDVAND 2011/2012 - SAMT FOKUSOMRÅDER 
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Analyser for chlorerede opløsningsmidler, chlorerede nedbrydningsprodukter, chlorphenoler og 

pesticider gav ikke nogen nærmere identifikation af AOX-indholdene. Analyseresultaterne fremgår 

af bilag 13A.  

 

I 2013 blev der foretaget en gennemgang af kortlagte lokaliteter i området opstrøms slagteriet jf. 

bilag 8A og 8B. Der blev ved gennemgangen søgt efter lokaliteter, hvor der kan have været anvendt 

chlor-, jod- eller bromorganiske forbindelser. Gennemgangen pegede ikke umiddelbart på 

potentielle AOX-kilder /ref. 12/. 

 

2.2 Tidligere AOX-undersøgelse, DC 

DC har efterfølgende forsøgt at identificere hvilke stoffer, der giver anledning til de forhøjede AOX-

indhold på slagterigrunden. Der udtages herved vandprøver 2. juli 2013 fra boring B4-DC på 

slagterigrunden i fokusområde 2 og fra boring B403 opstrøms slagterigrunden i fokusområde 1, 

hvor der ved RM`s undersøgelser fra oktober 2012 blev påvist AOX-indhold på henholdsvis 200 

µg/l og 78 µg/l /13/. 

 

GC/MS scan og chlorphenolanalyse påviste ikke indhold over analysemetodernes detektionsgræn-

ser, oplyst til niveauet 1-5 µg/l ved GC/MS scan og 0,1 µg/l ved chlorphenolanalysen. Flere forskel-

lige LC/MS metoder blev afprøvet uden påvisning af chlorerede organiske komponenter. LC/MS-

SIM analyse viste et formodet indhold af chlorerede eddikesyrer (di- og trichloreddikesyre) på 6 

mg/l i B4-DC og 3 mg/l i B403.  

 

Indholdene blev ikke påvist ved efterfølgende specifik analyse på nye vandprøver fra 15. august 

2013 hos Eurofins (mono-, di- og trichloreddikesyre, med detektionsgrænser på hhv. 25, 0,1 og 0,01 

µg/l).  Desuden påviste laboratoriet på Aalborg Universitet i Esbjerg ikke halogenerede organiske 

stoffer i prøverne ved GC/MS screening efter forsøg på opkoncentrering. 

 

Ved TerrAtest analyse på juli vandprøven fra B4-DC blev der ikke påvist indhold af halogenerede 

stoffer der bidrager væsentligt til AOX-indhold. Resultaterne fra analysen fremgår af tabel 8.5 og 

8.6. 

 

Konklusionen på DC’s undersøgelser blev, at der ikke kunne identificeres enkeltstoffer, som for-

klarer AOX-indholdene. 

 

2.3 Erfaringer fra andre slagterier 

Rambøll har for Danish Crown foretaget miljøundersøgelser i forbindelse med afvikling af slagteriet 

på Østergade 8-12, 8850 Bjerringbro. Der er analyseret jordprøver samt poreluft, men ikke 

vandprøver. Undersøgelse af forureningskilderne er afrapporteret oktober 2005 /26/. 

 

Der er konstateret betydende forureninger i poreluft ved forureningskilderne angivet i tabel 2.1. 
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Total kulbrinter 160 < 59 220 350.000 < 3.000 650 66 100 

Benzen 3,9 < < 5,8 < < 11 11 < 0,125 

Toluen 24 3,3 11 15 5,8 1,4 60 26 4,4 400 

Xylener 15,1 4,1 9,5 12,0 2,6 0,8 15,7 20,1 < 100 

C9-C10 aromater 7,7 2,6 5,3 7,8 207 0,9 8,8 10,8 1 i.f. 

Trichlormethan 

(Chloroform) 

39 120 < 740 1.500 < 110 530 100 20 

1,1,1-

trichlorethan 

< < < < < < < < < 500 

Tetrachlormethan < 0,56 < < 4,4 < 0,38 < < 5 

Trichlorethylen 

(TCE) 

< < < < 2,5 < < < < 1 

Tetrachlorethylen 

(PCE) 

1,2 2,2 2,3 6,5 380 3,3 < 1,2 26 6 

1)Miljøstyrelsens afdampningskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

<: Under analysemetodens detektionsgrænse 

Fed: Over kriteriet 

 
TABEL 2.1 KULBRINTER, BTEX, C9-C10-AROMATER OG  CHLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I 
PORELUFTPRØVER (µg/m³) 

 

Der blev ikke foretaget særlige undersøgelser ved kloaksystemet og der foreligger ikke oplysninger 

om kloaksystemets forløb ligesom det er uklart i hvilket omfang der er kældre. De foreliggende mil-

jøundersøgelser i forbindelse med afvikling af slagteriet var knyttet til forskellige mulige traditionel-

le punktkilder for forurening på virksomheden. 

 

Der er konstateret nogle forureninger med olieprodukter i jord, men de fleste forureninger er påvist 

ved poreluftsmålinger, hvor der er indhold af forurenende stoffer i de fleste målinger.  

 

I rapporten vurderes bl.a., at den kraftige forurening med oliekomponenter og chlorerede 

opløsningsmidler, primært chloroform og PCE, målt i poreluft i P5 formentlig kan relateres det 

tidligere kemikalierum, mens det mht. indholdene i poreluften af olieprodukter og chlorerede 

opløsningsmidler, herunder chloroform, under selve slagteribygningen (P7-P9), vurderes, at disse 

formentlig er spredt via spild/tilførsel til kloaksystemet.  

 

Det er på baggrund af ovenstående ikke muligt at fastlægge i hvilken grad anvendelse af 

hypocloritholdige desinfektions/rengøringsmidler i produktionslokalerne har ført til indhold af 

chloroform i poreluften, om end de målte indhold under hovedbygningen kunne tyde på et vist 

bidrag. 
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3. Dannelse og forekomst af 
halogenerede stoffer og 
analysetekniske forhold  

I dette kapitel omtales indledningsvis virkemåde og anvendelse af det chlorholdige desinfek-

tionsmiddel hypochlorit, som sammen med andre mulige aktiviteter på slagterigrunden kan 

medvirke til dannelse af halogenerede forbindelser. Halogenerede forbindelser er forbindelser, hvor 

et eller flere af halogenerne chlor, brom, jod eller fluor indgår. Fluor indgår dog ikke i AOX-

analysen. 

 

Da indholdet af halogenerede forbindelser i miljøet kan hidrøre såvel fra naturlige kilder som fra en 

bred vifte af menneskeskabte kilder, omtaler kapitlet derefter forekomsten af naturlige og 

menneskeskabte halogenerede forbindelser. Kendskab til naturlige kilder og generelt udbredte 

menneskeskabte kilder til halogenerede forbindelser er en forudsætning for at forstå og vurdere en 

konkret, lokal forureningssituation, hvor disse forbindelser indgår. 

 

Efterfølgende omtales den miljømæssige betydning af de halogenerede følgestoffer, som dannes ved 

hypochloritanvendelse, den kemiske samleanalyse AOX’s muligheder og begrænsninger i forsøget 

på at kvantificere og identificere forekomsten af de halogenerede følgestoffer og afslutningsvis 

forekomsten af brom og jod, som kun i ubetydeligt omfang bidrager til indhold af AOX. 

 

3.1 Hypochlorits virkemåde og anvendelse 

Hypochlorit (kaliumhypochlorit) blev først produceret i 1789. Fra for ca. 100 år siden er 

hypochlorit-opløsninger fremstillet til brug som antiseptisk middel. 

 

Det mest anvendte middel natriumhypochlorit er en klar, let gullig opløsning med en karakteristisk 

lugt. Den relative densitet er på 1,1 (i en 5,5 % vandig opløsning). Som blegemiddel til brug i 

hjemmet er der typisk tale om en 5 % natriumhypochlorit opløsning, med en pH-værdi omkring 11. 

Som desinfektionsmiddel på f.eks. slagterier er indholdet typisk 10-15 % natriumhypochlorit, med 

en pH-værdi på omkring 13. 

 

Den desinficerende virkning henføres primært til frit tilgængeligt chlors evne til at trænge igennem 

mikroorganismers cellevægge og oxydere et enzym i cellen af afgørende betydning for cellens stof-

skifte. De af desinfektionsprocessen - afhængig af mediets (f.eks. spildevand) karakteristika - afledte 

chlorerede reaktionsprodukter, f.eks. trihalomethaner og chlorphenoler, kan have forskellige 

uønskede miljø- og sundhedsmæssige effekter /50/.  

 

Natriumhypochlorit har en bred anvendelse. Ud over desinfektion i levnedsmiddelindustrien 

anvendes midlet f.eks. inden for landbrug, kemisk industri, maling- og limprodukter, 

glasindustrien, papirindustrien, den farmaceutiske industri, syntetiske industrier og i forbindelse 

med bortskaffelse af affald. I tekstilindustrien og i private husholdninger bruges na-

triumhypochlorit som blegemiddel. Ligeledes indgår natriumhypochlorit i produkter som f.eks. 
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rengøringsmidler og algerens. Natriumhypochlorit tilsættes undertiden industrielt spildevand for at 

reducere lugte. Det er også brugt til at afgifte cyanidbade i metalindustrien.  

 

Hypochlorit kan endvidere anvendes til bekæmpelse af alger og skaldyr vækst i køletårne.  

 

3.2 Naturlig dannelse og forekomst af halogenerede stoffer 

De syntetiserede chlorholdige kemikalier som DDT, PCB (polychlorerede biphenyler), dioxiner m. 

fl., er kendte som persistente og giftige menneskeskabte miljøforureninger. Naturen har imidlertid 

altid produceret lignende stoffer, og i nogle tilfælde identiske halogenerede organiske forbindelser. 

Vi ved i dag, at over 3.000 chlorerede og andre halogenerede forbindelser produceres naturligt. Et 

betydeligt antal er identiske med menneskeskabte forbindelser, såsom methylchlorid, 

methylbromid, chloroform, chlorphenoler, dioxiner, bromerede diphenylethere, nogle CFC, 

fluoreddikesyre, chlorerede eddikesyre og andre. Disse naturlige halogenholdige kemikalier bliver 

produceret af bakterier, svampe, planter, marine organismer, insekter og højere dyr. 

 

For 50 år siden var den fremherskende hypotese, at chlorid måtte anses som et konservativt stof og 

at jorden hverken var deponi eller kilde for chlorid. Denne hypotese blev bredt accepteret og chlorid 

er i dag almindeligt anvendt som et konservativt sporstof i masseberegninger og transportmodeller 

for andre stoffer.  

 

Nutidige undersøgelser viser imidlertid, at en betydelig del af det chlorid, der findes eller tilføres til 

det terrestriske miljø gennem våd og tør deposition, omdannes til organisk chlor /42,45,46,47/. 

Dette indikerer, at alle biogeokemiske modeller, der er baseret på den antagelse, at chlorid er 

inaktiv i jord kan være fejlbehæftede. Nyere forskning tyder endvidere på, at indholdet af organisk 

chlor i visse jorder er større end indholdet af uorganisk chlorid og at de processer, der styrer 

omdannelsen af organisk chlor til uorganisk chlorid (og omvendt) tilsyneladende er styret af en 

række miljøparametre. Desuden ser det ud som om både fordampning (f. eks. dannelsen af 

chlormethaner) og udvaskning af organisk chlor fra overjord udgør et betydeligt dræn af chlorid. 

Dette indikerer kraftigt, at jorden kan fungere både som et depot og en kilde til chlorid afhængigt af, 

om mineralisering eller dannelses-/fordampnings-/udvaskningsprocesser dominerer. 

 

De seneste årtiers forskning viser, at en dannelse af organiske halogenforbindelser generelt finder 

sted under omsætning af organisk stof.  

 

Karakteren af processerne mellem nedbrydning af organisk stof og produktion af organisk bundne 

halogener er ikke kendt, ej heller den økologiske betydning. De involverede processer er ikke 

klarlagt i detaljer, men et stort antal af mikroorganismerne i jorden er i stand til at producere 

halogenerede metabolitter. Svampe danner således exoenzymer, der kan katalysere halogenering af 

organisk stof og derfor er i stand til at omdanne uorganisk chlorid til organisk bundet chlor. Dette 

tyder på, at en in situ dannelse af organiske halogenforbindelser i jord er forårsaget af biotiske 

processer.  

 

Danske og svenske undersøgelser viser meget klart, at specielt jorde med et højt indhold af 

vedagtige rester (f. eks. skovbunde) har et højt indhold af organochlor. En mulig årsag til de 

observerede indhold af organochlor i rådnende træ og jord menes at være den enzymatisk 

katalyserede produktion af reaktive halogenider. I nærvær af hydrogenperoxid og halogenid-ioner 

findes en gruppe af enzymer, f. eks. haloperoxidaser, perhydrolase, FADH2-halogenases, der er 

kendt for at katalysere dannelsen af reaktive halogen, og som til gengæld kan oxidere og halogenere 

næsten enhver organisk forbindelse. Der er blevet udført in vitro eksperimenter med kommercielle 

chloroperoxidase, der bekræfter, at en sådan chlorering resulterer i tilfældigt chlorerede organiske 

stoffer. Desuden er det blevet vist, at et stort antal jordsvampe producerer chloroperoxidaser-

aktivitet og er i stand til at konvertere uorganisk chlorid til organisk chlor.  
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Andre undersøgelser viser imidlertid, at også uorganiske processer i det terrestriske miljø, der 

involverer jern, kan give ophav til organochlor forbindelser. 

  

Andre specielle forbindelser dannes også abiogent, som i vulkaner, skovbrande og andre 

geotermiske processer. I nogle tilfælde er disse naturlige organiske halogenforbindelser de samme 

kemikalier, som mennesket syntetiserer til industriel brug. Nogle af disse kemikalier produceres 

naturligt i mængder, der langt overstiger de mængder, der produceres og udledes af mennesket. 

 

Resultater af danske undersøgelser viser, at nettodannelsen af volatile organisk bundne halogener 

varierer over sæsonen med den største produktion i løbet af efteråret, hvilket indikerer, at 

dannelsesprocesserne er påvirket af klimatiske faktorer. Desuden ser det ud som om netto-

dannelsen bliver forstærket af faldende pH. 

 

Forskningen har således vist, at store mængder af organisk bundne halogener lagres i jordbunden, 

og at hovedparten er af naturlig oprindelse og at de organisk bundne halogener generelt er til stede i 

koncentrationer fra 0,1 til 6 mg Cl/g organisk kulstof. Kun en mindre del af halogenerne er bundet 

til forbindelser med lav molekylmasse (< 1.500 Dalton). I stedet synes de fleste jordens indhold af 

organiske halogener at være bundet til humus stoffer, der er betydeligt større molekyler. Der kendes 

i dag mere 3.000 organohalogener fra naturlige kilder. 

 

Mekanismen for dannelse af chloroacetater, som er vigtige giftige, miljømæssige stoffer, har været 

diskuteret meget /43,44,45/. Mens den menneskeskabte produktion er godt kendt, har en naturlig 

dannelse også været undersøgt /32,33,34,36,37,42/. Det vides i dag, at chloroacetater kan dannes 

fra humus materiale og chloridioner. Specielt menes de phenoliske i humus og fulvus elementer, 

ethoxyfenol med indbyggede ethylgrupper i humussyren at være vigtige for dannelsen af såvel 

dichloracetat (DCAA) som trichloracetat (TCAA). Specielt jorde med højt uomsat organisk indhold 

synes at være potentielle medier for dannelse af organohalogener /43,44,45/. 

 

Ovennævnte processer er samtidig årsag til, at der i (terrænnært) grundvand og i grundvand i 

aflejringer med forhøjet indhold af organiske stoffer (”brunt vand”) kan forekomme indhold af 

halogenerede stoffer. 

 

3.3 Menneskeskabte halogenerede stoffer 

Mange industrielle organiske forbindelser, såsom plastpolymerer, indeholder halogenatomer; de er 

kendt som halogenerede forbindelser eller organiske halogenforbindelser. Organiske chlorider er de 

mest almindelige industrielt anvendte organohalogenider, selvom de andre organohalogenider har 

udbredt anvendelse i organisk syntese.  

 

Almindelige anvendelser for halogencarboner har været som opløsningsmidler, pesticider, 

kølemidler, brandsikre olier, ingredienser af elastomerer, klæbestoffer og fugemasser, elektrisk 

isolerende belægninger, blødgørere, og plast. Mange halogencarboner har en meget specialiseret 

anvendelse i industrien.  

 

Den internationale bekymring efter opdagelsen af stratosfærisk ozonnedbrydning i Antarktis har 

betydet en international indsats fra regeringer for at regulere produktion, salg og anvendelse af en 

række af ozonnedbrydende kemikalier. Disse internationale traktatmæssige forpligtelser omfatter 

Montreal-protokollen /31/ og dens London- og København-ændringer. Disse vedrører blandt andet 

mange halogencarbongasser, som chlorofluorocarboner: CFC-11, CFC-12 og CFC-113 og 

carbonchlorider: tetrachlormethan og methylchloroform. 

 

Før organohalogenerne blev reguleret, blev halogenalkaner ofte anvendt i maling og 

rengøringsmidler. Det drejede sig typisk om  trichlorethan (1,1,1-trichlorethan) og tetrachlormethan 

(tetrachlormethan), pesticider som 1,2-dibromethan (ethylendibromid) og kølemidler, drivmidler 
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og opskummere som Freon: CFC,chlordifluormethan. Nogle halogenalkaner anvendes stadig i vid 

udstrækning til industriel rengøring, såsom methylenchlorid, desinfektionsmiddel i 

levnedsmiddelindustrien, såsom natriumhypochlorit og som kølemidler (1,1,1,2-tetrafluoroethan). 

 

Haloalkener er også blevet anvendt som opløsningsmidler, herunder perchlorethylen (PCE, 

tetrachlormethan), udbredt som f.eks. rensemiddel i tøjrenserier, og 1,1,2-trichlorethylen (TCE), 

ofte anvendt som affedtningsmiddel i metalforarbejdende virksomheder. Andre haloalkener har 

været kemiske byggesten for plast såsom polyvinylchlorid (PVC, polymeriseret chlorethen) og 

Teflon (Tetrafluorethan, PTFE). 

 

Haloaromater omfatter polychlorerede biphenyler, PCB, engang udbredt som tilsætningsstof i olie i 

transformatorer og kondensatorer og halowaxes (polychlorerede naphthalener), der anvendes til 

elektrisk isolering, og de chlorbenzener og deres derivater , der anvendes til desinfektionsmidler, 

pesticider såsom dichlor -diphenyl- trichlorethan ( DDT, 1,1,1- trichlor-2,2-bis (p-chlorphenyl ) 

ethan), herbicider, såsom 2,4-D (2,4- dichlorphenoxeddikesyre ). Et par halocarboner, herunder 

syrehalogenider såsom acetylchlorider, er meget reaktive. 

 

Trichloracetat (TCAA) er blevet anvendt som et præ-emergent herbicid til bekæmpelse af mange 

etårige og flerårige græsser i afgrøder. Den nuværende viden om TCAA er grunden til, at brugen af 

trichloreddikesyre som herbicid ikke er godkendt i EU, efter direktiv 91/414 i juli, 2003. 

 

3.4 Forekomst af AOX  

Forekomst af halogenerede forbindelser i miljøet kan undersøges i laboratoriet på forskellig vis. En 

af metoderne er samleparameteren AOX, som omtales nærmere i efterfølgende afsnit 3.5. Når 

begrebet AOX anvendes i nedenstående beskrivelser, er det således et udtryk for indhold af 

halogenerede forbindelser.  

 

AOX i drikkevand 

 

Udover, at der kan være et lavt, naturligt, indhold af AOX i grundvand som anvendes til drikkevand, 

kan indhold af AOX forekomme, hvis der indvindes forurenet grundvand eller hvis drikkevandet 

chlores i forbindelse med vandbehandlingen på vandværket. Kloring forekommer ikke mere ved 

danske vandværker med mindre der helt undtagelsesvis er sket en bakteriel forurening ved vand-

værket eller i ledningsnettet. 

 

Ved vandbehandlingen vil chlor reagere med råvandets organiske stof under dannelse af haloge-

nerede organiske stof, ofte betegnet organiske desinfektionsbiprodukter, hvoraf nogle er karak-

teriseret fx regulerede trihalomethaner (THM) og halogeneddikesyrer (HAA) og andre, der kan 

identificeres med en adsorberbare organisk halogen (AOX) måling.  

 

AOX i spildevand 

 

Natriumhypochlorit (NaOCl) bruges ofte til desinfektion hospitalsspildevand med henblik på at 

forhindre spredning af patogene mikroorganismer, der medfører infektionssygdomme.  

 

Med hensyn til husspildevand blev der udført et moniteringsprogram udført på spildevand fra fem 

store boligblokke i byen Parma, Italien, for at kontrollere under realistiske forhold om de eksiste-

rende laboratoriedata og modelberegninger på dannelsen af halo-organiske forbindelser ved den 

husholdningsmæssige brug af hypochlorit (NaOCI) /52/. 

 

I overensstemmelse med, hvad der kunne forudsiges ud fra hypochlorit kemien blev der målt en 

effekt af anvendelsen af hypochlorit som blegemiddel på AOX-koncentrationen i husspildevandet. I 

en laboratoriesimulation gennemført sideløbende med feltstudiet, undersøgtes graden af NaOCI- til 
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AOX-konvertering til at være fra 0,75 til 2,25 % (w / w). Graden af omdannelse inden selve felt-

undersøgelsen var i størrelsesordenen 1,5 % (eller 0,075 %, udtrykt for en typisk blegemiddel, der 

indeholder 5 % NaOCI).  

 

Under de opstillede betingelser på stedet, viste forskellen i den gennemsnitlige AOX-koncentration i 

spildevand mellem "ingen blegemiddel“ og ”uforstyrrede" fase at være i størrelsesordenen 37 µg/L 

(P <0,05). Den gennemsnitlige blegemiddel-relaterede AOX-emission ved undersøgelsen på stedet 

var omkring 7 mg/beboer dag.  Samlet set svarer disse tal godt til eksisterende litteraturdata. Ud fra 

sammenstilling af de målte mængder AOX med tilgængelige økotoksicitetsdata for det behandlede 

husstandsspildevand og dets organiske bestanddele, betragtedes det som usandsynligt, at de orga-

niske halogenforbindelser dannet fra husholdningsspildevand ville udgøre eller udløse nogen nega-

tiv indvirkning på miljøet. 

 

Tilsvarende er det af Miljøstyrelsen angivet i /48/, at for  hypochlorit anvendt i husholdningen 

omsættes 0,5-3% af den anvendte mængde til AOX, hvoraf ca. 15% udgøres af kloroform.   

 

AOX i svømmebade 

 

Klor har i mere end 100 år været det foretrukne desinfektionsmiddel til sikring af den hygiejniske 

kvalitet i svømmebadsvand. Ved reaktion med organiske og uorganiske stoffer udskilt af de badende 

dannes en række klorerede desinfektionsbiprodukter, der forårsager akutte komfort- og sundheds-

mæssige gener samt kroniske luftvejssygdomme. Som følge af mangel på alternativer er anvendelse 

af chlor fortsat det mest realistiske umiddelbare fremtidsscenarium for danske offentlige svømme-

bade. Der er dog gode muligheder for at reducere biproduktdannelsen. 

 

Målinger på udledning fra lossepladser 

 

AOX blev undersøgt i 46 perkolater fra deponier som mål for potentielt toksiske parametre /52/. 

AOX i lossepladsperkolat var inden for området <10-2200 mg Cl/l. AOX korrelerede med kemisk 

iltforbrug (COD), svarende til det organiske stof i vandet. AOX-udledning fra nedlagte lossepladser 

var generelt lavere end fra lossepladser i drift. Måling af potentiel AOX-dannelse på perkolater vis-

te, at indholdet af organisk stof kunne danne langt mere AOX, hvis det blev udsat for aktivt chlor (> 

4000 mg Cl/l).  Specielt de lossepladser, hvor organisk slam har været dumpet, viste høje potentia-

ler. Behandling af perkolat for at nedsætte den organiske belastning på recipienterne viste, at der 

kunne fjernes stoffer som polychlorerede dibenzo-dioxiner og dibenzo-furaner, mens AOX ikke blev 

fjernet i samme grad.  

 

Typiske indhold af AOX 

 

På baggrund af foreliggende litteratur har seniorforsker Ole Stig Jacobsen, GEUS sammenstillet en 

oversigt over typiske indhold af AOX fra forskellige kilder som vist i tabel 3.1. 
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Kilde AOX, µg /l 

Naturligt grundvand  1-20 

Regnvand (atmosfærisk) 5 - 202  

Flodvand uforurenet 4-25 

Flodvand forurenet 3 - 215 

Søvand 15-17 

Tilløb til søer 32 

Drikkevand efter chloring 53 -235 

Drikkevand efter chloring 5 – 131 

Byspildevand 50–250 

Kommunalt spildevand, sekundære behandlede 36–360 

Kommunalt spildevand, sekundære behandlede 40-1280 

Kommunalt spildevand, tertiær behandlet 48 

Losseplads rå perkolat 13–2380 

Lossepladsperkolat efter behandling 70 

Cellulosefabrik, behandlet 2.000–70.000  

TABEL 3.1 TYPISKE INDHOLD AF AOX FRA FORSKELLIGE KILDER /52/ 

Bidrag fra nedbør vurderes ikke at være betydende for det indhold af AOX, som måles i grundvan-

det i Holstebro-området, da der ikke vurderes at være kilder til særlig AOX-belastning af atmos-

æren /52/. 

 

Med hensyn til indhold af AOX i byspildevand vurderes spildevandet i kloakoplandene omkring 

slagterigrunden at ligge i den lave ende af intervallet, da der ikke er kendskab til aktiviteter og virk-

somheder med særlig anvendelse af hypochloritholdige produkter. Indholdet vurderes primært 

alene at stamme fra bidrag fra private husholdningers brug af blege- og desinfektionsmidler, al-

gerens o.a. samt virksomheders kantine og personalefaciliteter m.m.  

 

Sekundært behandlet kommunalt spildevand omfatter typisk spildevand, som er mekanisk og 

biologisk renset, mens tertiært behandlet spildevand derudover kan være kemisk renset eller 

efterbehandlet på anden vis. 

  

3.5 Den miljømæssige betydning af indhold af AOX 

Det følgende bygger, hvor ikke andet er nævnt, på Miljøstyrelsens rapport ”AOX udredning, litte-

raturstudium”, Miljøprojekt nr. 643/33/ og VVM-redegørelse for Mejericluster Vestjylland, Arla 

Foods Amba, Miljøstyrelsen /48/. 

 

Blandt de halogenerede forbindelser i AOX-analysen har bl.a. de chlorerede organiske forbindelser 

betydning i forhold til miljø og sundhed.  Disse forbindelser betragtes traditionelt som miljø- og 

sundhedsmæssigt betænkelige. Chlororganiske stoffer er som gruppe opført på EU’s liste over 

stoffer, der så vidt muligt skal undgås, ligesom der er 10 halogenerede stoffer/stofgrupper på den 

danske liste over uønskede stoffer /49/. En række chlorerede organiske stoffer har erkendte egen-

skaber, der er betænkelige med hensyn til miljø og sundhed: giftighed, persistens, bioakkumuler-

barhed, kræftfremkaldende effekt og mutagenicitet.  

 

De halogenerede organiske stoffer i miljøet kan hidhøre såvel fra naturlige kilder som fra en bred 

vifte af menneskeskabte kilder. Dette har ikke i sig selv en betydning for vurderingen af risici for 

miljø og sundhed, idet de er lige giftige eller ugiftige, uanset om de kommer fra naturen eller er 

menneskeskabte. De naturlige halogener skal naturligvis tages i betragtning som evt. baggrunds-

niveau, når man vurderer betydningen af de menneskeskabte halogener. 
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Risici ved stofferne varierer afhængig af det enkelte stofs egenskaber fra fuldstændig uproblema-

tiske (f.eks. chlorholdige humusstoffer) til stærkt problematiske stoffer, f.eks. MX, som er et tri-

vialnavn for 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2-(5H)-furanon. MX er det stærkeste mutagen, 

der dannes ved chlorering af drikkevand, og stoffet er fundet at udgøre 20-50 % af den mutagene 

effekt af chloreret drikkevand. Det vil således være ønskeligt at foretage en nærmere identifikation 

af de enkelte stoffer. 

 

Der findes ikke grundvandskvalitetskriterier eller drikkevandskrav knyttet til AOX-analysen. Der er 

fastsat grundvandskvalitetskriterier for enkelte stoffer f.eks. chlorerede opløsningsmidler (1 µg/l) og 

chlorphenoler (0,1 µg/l). Der er endvidere fastlagt drikkevandskrav for trihalomethaner (25 µg/l) og 

chlorbenzener (1 µg/l). Herudover findes WHO-guidelines for en række stoffer/stofgrupper, dog 

ikke for MX. 

 

Anvendelse af hypochlorit til desinfektion fører til dannelse af en del chlorerede reaktionsproduk-

ter. De mest almindelige er trihalomethaner (herunder chloroform), halogenerede eddikesyrer, 

chloropricrin, chlorketoner, chlornitriller, chlorphenoler og chloraminer.   

 

Reaktionsprodukterne vil generelt være omfattet af AOX-analysen, dog uden nærmere identifi-

kation af den meget sammensatte stofgruppe og evt. naturlige indhold. Flere af reaktionsproduk-

terne kan afhængig af koncentration, omfang og beliggenhed udgøre et væsentligt forureningspo-

tentiale i forhold til mennesker og miljø.  

 

Frit chlor fra anvendelse af hypochlorit vil være giftigt for vandlevende organismer i overfladevand 

og især for ferskvandsorganismer. Frit chlor forventes dog ikke i kloaksystemet at nå frem til rens-

ningsanlægget og efterfølgende til recipienten, da det reagerer med andre stoffer i kloaksystemet, 

som f.eks. ammonium og forskellige organiske stoffer, som allerede er oxiderede eller chlorerede. 

Mange af de mulige organiske chlorforbindelser er vurderet til at være skadelige for vandlevende 

organismer i overfladevand og/eller svært nedbrydelige. En del af disse stoffer er optaget på EUs 

liste over kemiske stoffer, der er farlige for vandmiljøet /53/.  

 

Arbejdsmiljø 

 

Natriumhypochlorit er et stærkt iltningsmiddel. Oxidationsreaktionen er ætsende. Vandige opløs-

ninger kan brænde huden og forårsage øjenskader, især når de anvendes i koncentrerede former. 

Blanding af hypochlorit med visse andre rengøringsmidler kan være farligt. Eksempelvis genereres 

chlorgas når natriumhypochlorit blandes med syre. Blanding med ammoniakopløsninger produce-

rer chloraminer på gasform. Blandinger med andre rengøringsmidler og eller organisk materiale 

kan resultere i en gasformig reaktion, som kan forårsage akut lungeskade. Både chlor og chlorami-

ner på gasform er giftige.  

 

En nylig europæisk undersøgelse har vist, at natriumhypochlorit og organiske kemikalier (f.eks. 

tensider, duftstoffer) indeholdt i flere rengøringsmidler kan reagere med dannelse af chlorerede 

flygtige organiske forbindelser (VOX). Blandt disse chlorerede forbindelser, der udledes under 

rengøring, er nogle giftige og sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker. Der er betydelige 

stigninger i luftkoncentrationer af flere chlorerede VOX'er (især tetrachlormethan og chloroform) 

/52/. 

 

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) 

 

Formålet med listen er bl.a. løbende at overvåge og informere om de mest problematiske. Stoffer. 

Listen omfatter stoffer udvalgt efter forskellige kriterier og over en anvendt mængde (100 t/år). 

Natriumhypochlorit er på listen ud fra, at midlet kan udgøre en miljørisiko på grund af risiko for 
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dannelse af organiske chlorforbindelser og p.g.a  risiko for dannelse af giftige chlordampe ved brug i 

forbrugerprodukter (rengøringsmidler) i tilfælde af blanding med syre.  

 

Miljøstyrelsen er p.t. ved at revidere alle stoffer på LOUS.  

 

Substitution af natriumhypochlorit 

 

Der blev i 1990’erne /3/ foretaget forsøg, som viste at forbruget af hjælpestoffer på slagterier kunne 

reduceres. I de senere år er substitution af hypochlorit med andre miljøbelastende stoffer forsøgt, 

bl.a. med peroxid-produkter. I forbindelse med etablering af det nye slagteri i Holsted er det vur-

deret, at anvendelse af hypochlorit stadig er påkrævet til visse desinfektionsopgaver /4/. I relation 

til mejeridrift arbejder Mejeriselskabet Arla med at kunne undgå anvendelsen af 

desinfektionsmidler /27/.  

 

3.6 Stoffer der indgår i AOX og vurdering af analysemetoden  

AOX er en forkortelse for vandopløselige '' absorberbare organiske halogenforbindelser '‘, hvor 'A' 

står for adsorberbare, 'O' for organisk og 'X' for halogener chlor, brom og jod. Metoden er anvendt 

siden 1976.  

 

Laboratoriets procedure for AOX-analyserne i nærværende projekt består af følgende. Vandprøven 

filtreres ikke, men dekanteres, hvis der forekommer højt indhold af suspenderet stof. Derefter sker 

en adsorption på aktivt kul af de stoffer der kan adsorbere, hvorefter man udvasker det uorganiske 

chlorid. Det aktive kul tørres og forbrændes, hvorved der dannes hydrogen halogenider som HX 

(d.v.s. HCl, HBr og HI) som opsamles i base. Herefter bestemmes halogen-ionerne coulometrisk 

ved hjælp af sølvacetat. 

 

AOX-analysen er pt. den eneste analysemetode, der screener bredt efter ikke traditionelt analyse-

rede halogenerede stoffer.  AOX er en sumparameter, hvor anvendelse af en standardiseret metode 

giver veldefinerede, ensartede analyseresultater, idet der er standard metoder for analysen. Para-

meteren medtager såvel menneskelige som naturlige adsorberbare halogenerede stoffer uden 

identifikation af stofgrupper eller enkeltstoffer. Metoden kategoriserer ikke stoffer som naturlige/-

menneskeskabte, biotiske/abiotiske, skadelige/uskadelige /39/. Hvis den anvendes til slam og sedi-

menter, vil AOX også omfatte ikke-vandopløselige og derfor ikke adsorberbare og minerogene 

halogener, som hverken er organiske eller adsorberbare, og som derfor per definition ikke er AOX.   

 

Samtidig er genfindingen og derfor også detektionen for de lavmolekylære alkaner og alkener meget 

lav til trods for at disse stoffer udgør et hyppigt og seriøst miljøproblem. For de lavmolekylære 

aromater er analysemetoden noget bedre. I tabel 3.2 er angivet genfinding af halogenerede 

organiske forbindelser ved AOX-analyse af syntetiske (rene) vandprøver i koncentrationsintervallet 

1-10 μg/l.  
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Forbindelse Genfundet som AOX % 

Dichlormethan 14 

Tetrachlormethan 67 

Cis-1,2-Dichlorethylen 65 

Vinylchlorid <5 

1,1,1-Trichlorethan 54 

1,1,2-Trifluortrichlorethan <5 

Trichlorethylen 64 

Hexachlorbenzen 50 

2,4-Dichlorphenol 100 

Pentachlorphenol 73 

2-Chloranilin 102 

Lindan 87 

Atrazin 96 

Dichlorprop 88 

PCB 76 

TABEL 3.2. GENFINDING AF HALOGENEREDE ORGANISKE FORBINDELSER VED AOX-ANALYSE AF 

SYNTETISKE(RENE) VANDPRØVER I KONCENTRATIONSINTERVALLET 1-10 µG/L KILDE /50/ 

AOX-indhold må således ses som en indikation på evt. forekomst af halogenerede stoffer, der ikke 

indgår i traditionelle forureningsundersøgelser. Indholdet kan ikke stå alene ved vurdering af 

forureningssituationer, men bør følges op med relevante specifikke analyser ud fra kendskab til 

mulige kilder i undersøgelsesområdet.    

 

3.7 Brom- og jodholdige forbindelser i AOX 

Ovenstående har primært omfattet halogenerede forbindelser baseret på chlor. AOX-analysen 

medtager endvidere forbindelser baseret på jod og brom. I dette afsnit vurderes betydningen af de 

jod- og bromholdige forbindelser i relation til anvendelse af AOX-analysen, med hensyn til 

forekomst i miljøet og dermed med hensyn til bidrag til AOX-indhold. 

 

Grundvandet har et naturligt indhold af jod og brom, som afhænger af de lokale geologiske forhold. 

Endvidere kan terrænnært grundvand blive påvirket med bromid fra vejsalt. Bromid fører ligesom 

chlorid ikke til dannelse af bromholdige organiske forbindelser. 

 

Naturligt indhold af brom og jod i rent grundvand ligger typisk i Holstebroområdet i niveauet hhv. 

20 og 15 µg/l, hvor af den organiske del - som potentielt kan måles som AOX - skønnes at udgøre 

hhv. 3-4 og 5-6 µg/l /52/.  

 

Den organiske del forventes at blive reduceret ved den almindelige vandbehandling på 

vandværk/52/, således at det udpumpede drikkevand kun indeholder meget små mængder organisk 

jod og brom. Der er således ikke potentiale for dannelse af betydende mængder chlorholdige 

organiske jod- og bromforbindelser ved rengørings- desinfektionsprocesserne på slagteriet.  

 

Det forventes, at dannelsen af reaktionsprodukter fra chloringen med hypochlorit i al væsentlighed 

sker i forbindelse med desinfektionsprocessen på selve slagteriet og i afløbene herfra - jf. også figur 

6.2 - således at der ikke er aktivt chlor i overskud for nogen betydende dannelse af organiske 

chlorerede jod- og bromforbindelser ud fra grundvandets naturlige indhold af disse forbindelser. 

 

Selv hvis hele det naturlige indhold af organisk jod og brom i grundvandet skulle blive målt i AOX-

analysen kan disse indhold således kun bidrage med en lille del af det samlede AOX-indhold. 

Reaktionsprodukter med indhold af jod og brom vil ligeledes ikke kunne findes i betydende 

mængder. 
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4. Generel beskrivelse af 
området 

4.1 Overordnet geologi 
Slagterigrunden er beliggende i Holstebro byområde med terræn i kote 22,5 – 23 m DVR90. Grun-

dens areal er ca. 83.000 m². I længderetningen nord-syd er grundens udstrækning ca. 585 m. Be-

liggenheden fremgår af bilag 1. 

Grunden ligger på en hedeslette som omfatter hovedparten af Holstebro byområde. Der er tale om 

en smeltevandsslette med form som en smal strimmel, der forbinder den store Karup Hedeslette i 

øst med den mindre Klosterhede i vest. Hedesletten er karakteristisk ved sin jævne flade med et 

generelt svagt fald mod vest /1/. Storåen har sit løb centralt i hedesletten. 

Jordartskort /2/ viser, at jorden lige under pløje- og kulturlag - typisk i 1 meters dybde - udgøres af 

senglacialt ferskvandssand. 

De kvartære lag udgøres overvejende af smeltevandssand. Under kvartæret findes en meget veks-

lende miocæn lagserie. Overgangen fra kvartær til miocæn træffes i henhold til boringsoplysninger 

fra tidligere vandforsyningsboringer på grunden /54/ typisk i dybder omkring 10 m u.t., men der 

ses store variationer fra 1,5 m u.t. i boring DGU-nr. 64.275 til 26,5 m u.t. i DGU-nr. 64.414.  Disse 

boringers beliggenhed fremgår af bilag 2A. 

De øverste ca. 70 m u.t., hvorom der foreligger oplysninger fra tidligere vandforsyningsboringer på 

slagterigrunden, er domineret af glimmersand, som typisk gennemskæres af to lerede horisonter. 

De lerede horisonter består af glimmerler og udgør formentlig hver især sammenhængende lerlag 

dækkende et område, som rækker væsentligt ud over slagterigrunden.  

De miocæne lag er truffet til stor dybde i Holstebro byområde. Boring DGU-nr. 64.1640, som er 

beliggende ca. 700 m nordøst for slagterigrunden viser vekslende miocæne lag til boringens bund 

260 m u.t. De øverste miocæne jordlag tilhører den sandede Odderup Formationen, som under-

lejres af den lerede øvre Arnum Formation. 

 

4.2 Lokal, terrænnær geologi 

Ved de aktuelle undersøgelser er der udført i alt 18 boringer på slagterigrunden (B600 – B624). 

Boringsoplysninger herfra, sammenholdt med oplysninger fra yderligere ca. 40 tidligere udførte 

boringer på og omkring slagterigrunden, beskriver den lokale terrænnære geologi ned til maks. 23 

m u.t.  

Forholdene er illustreret på geologiske profilsnit i bilag 12. 

Under vekslende, overvejende sandede fyldlag domineres lagserien af mellemkornet, velsorteret 

sand. I nogle boringer er der truffet lag, hvor sandet er beskrevet som grovere, gruset eller stenet. 

Tilsvarende ses sandet stedvis beskrevet som fin- til mellemkornet. I enkelte boringer er der oplyst 

om indslag af ”trækul” o.lign. 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 33 

 

Der synes at være en tendens til forekomst af silt i den nederste halvdel af den gennemborede 

lagserie. I boringerne B600 og B615 er sandet beskrevet som siltet fra dybder omkring 11 – 12 m u.t. 

til boringernes bund i hhv. 23 m u.t. og 19,2 m u.t. I boring B620 starter den siltede horisont 7,5 m 

u.t. og fortsætter til boringens bund 20,5 m u.t. I boring B621 starter den siltede horisont 9 m u.t. og 

overgår til sandet ler 14 m u.t. Den lerede lagserie fortsætter til boringens bund 22 m u.t., dog 

beskrevet som leret sand i de nederste 2 m.  

De siltlholdige sandlag træffes imidlertid ikke overalt på grunden. I boring B614 er der ikke 

beskrevet indhold af silt i den gennemborede lagserie ned til 21 m u.t.  

Som det fremgår af profilsnittene i bilag 12 er der udover det ca. 5 m tykke lerlag i B621 kun fundet 

få og begrænsede lerlag i de udførte boringer. I B614 er der fundet et lerlag i intervallet 18,8 – 19.8 

m u.t. Tilsvarende er der i B615 fundet ler fra 18,7 m u.t. til boringens bund i 19,2 m u.t. I B600 er 

der fundet et lerlag i intervallet 17,6 - 17,9 m u.t. Der er generelt tale om glimmerholdigt ler som 

ikke vurderes at udgøre sammenhængende lag inden for slagterigrunden. 

4.3 Grundvand  
Slagterigrunden er beliggende i et særligt drikkevandsområde, i indvindingsoplandet til Holstebro 

Vandværk og indenfor indsatsplanområdet for dette vandværk. De nærmeste indvindingsboringer 

til almen vandforsyning tilhører hhv. Holstebro og Frøjk Vandværker. Indvindingsboringerne til 

Holstebro Vandværk er beliggende min. 1.000 m syd og sydvest for slagtergrunden, mens 

indvindingsboringerne til Frøjk Vandværk er beliggende min. 1.600 m vest for slagtergrunden. 

Beliggenheden af vandværkernes boringer fremgår af bilag 3A. 

Danish Crown har frem til 2011 indvundet vand til produktionen fra boringer på egen grund. I 

henhold til oplysninger fra databasen GEUS Jupiter /54/er indvindingen foregået fra boringerne 

DGU-nr. 64.356, 64.383 og 64.414, som er filtersat i dybder mellem 64 m u.t. og 80 m u.t. 

Boringernes placering fremgår af bilag 2A. 

På grunden findes et terrænnært grundvandsmagasin i sandlag med frit vandspejl ca. 2 – 3 m u.t.  

Ud fra pejlinger udført 9. december 2013 er der optegnet et potentialekort for det terrænnære 

grundvandsmagasin, som er vist på nedenstående figur 4.1. Pejleresultater er præsenteret på 

tabelform i bilag 11.  
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FIGUR 4.1: POTENTIALEKORT FOR TERRÆNNÆRT GRUNDVANDSMAGASIN, KOTE I M DVR90 

Som det fremgår af potentialekortet er grundvandsstrømningen overordnet rettet i en sydlig ret-

ning. Pejlinger i forbindelse RM’s forureningsundersøgelser ved Struervej, umiddelbart vest for 
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slagterigrunden, indikerer en grundvandsstrømning mod sydvest. Det vurderes samlet, at grund-

vandets strømningsretning på slagterigrunden har en sydsydvestlig retning.  

Den sydsydvestligt rettede grundvandsstrømning er i god overensstemmelse med det regionale 

potentialekort for det sekundære grundvandsmagasin som vist på bilag 3B/1/. Det vurderes, at 

strømningsretningen er styret af beliggenheden af Storå ca. 900 m syd for slagterigrunden. 

Potentialekortet viser, at grundvandsspejlet falder fra ca. kote 20,8 DVR90 ved slagterigrundens 

skel mod nord til ca. kote 19,4 DVR90 ved skel mod syd. Den sydligt rettede grundvandsstrømning i 

det terrænnære grundvandsmagasin foregår således under en gradient af størrelsen 0,0025 (2,5‰). 

Med en typisk hydraulisk ledningsevne på mellem 5 x 10-5 m/s og 10-4 m/s for mellemkornet sand 

og en tilsvarende effektiv porøsitet på mellem 0,15 og 0,30 /55/ kan porevandshastigheden for 

grundvandet i det terrænnære magasin beregnes til at være mellem ca. 13 m/år og ca. 52 m/år.  

Det primære grundvandsmagasin i området er knyttet til miocæne aflejringer af glimmersand på 

dybder større end ca. 65 m u.t. Danish Crowns tidligere vandindvinding på slagterigrunden skete 

fra dette magasin hvorfra der også aktuelt indvindes til Holstebro og Frøjk Vandværker. 

Det fremgår af det regionale potentialekort i bilag 3A /1/, at trykniveauet i det primære grund-

vandsmagasin ligger omkring kote 11 m DVR90 ved slagterigrunden, hvilket er ca. 9 m lavere end 

vandspejlet i det terrænnære grundvandsmagasin. Trykniveauforskellen viser, at der er tale om to 

grundvandsmagasiner uden indbyrdes hydraulisk sammenhæng. Det terrænnære magasin er hæn-

gende og bæres af lerlag, som umiddelbart vurderes at være sammenhængende over et større om-

råde. 

Ifølge potentialekortet i bilag 3A er strømningen i det primære grundvandsmagasin rettet mod 

sydsydvest til Storå, som afdræner magasinet. 
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5. Generel beskrivelse af 
slagterigrunden 

Der har i Holstebro foregået slagteriaktiviteter i hen ved 90 år på slagterigrunden, Vendersgade 6, 

20, 30 og 40. Der er slagtet op til ca. 1.400.000 svin/år på Vendersgade 20 og 30 indtil svineslag-

teriet lukkede i 2009 og op til ca. 80.000 kreaturer/år indtil april 2014, hvor kreaturslagteriet på 

Vendersgade 6 lukkede. Nu er slagteriaktiviteterne ved at blive afviklet og grunden overgår til 

Holstebro kommune til anden anvendelse i løbet af 2015. 

 

Slagterigrunden har et samlet areal på ca. 8,4 ha, hvor af ca. 3,3 ha er bebygget og resten for en stor 

del befæstet med asfalt. Kun parkeringspladsen på grundens nordvestligste del er ubefæstet. 

Grunden er placeret centralt i Holstebro by og er mod vest afgrænset af Struervej med boliger og 

forretninger, mod øst af vejarealet Ved banen og jernbaneterræn, mod syd af vejarealet Ved Banen 

og mod nord af Professionshøjskolen VIA University (se bilag 2A). 

 

Der foreligger en historisk redegørelse for slagterigrunden udarbejdet på baggrund af oplysninger 

indsamlet af NIRAS for Region Midtjylland (RM) i begyndelsen af 2012 /5/ og en beskrivelse 

foretaget af Danish Crown (DC) i august 2012 /6/. I forbindelse med nærværende undersøgelse er 

der indhentet yderligere oplysninger i 2013 og 2014 fra Kaj Bligaard-Christensen (KAJ), Søren 

Sørensen (SØR), Leif Bertelsen (LB) og miljøkoordinator ved DC, Claus Skodborg Nielsen (CSN). 

KAJ har arbejdet på slagterigrunden siden december 1986, SØR siden december 1984 og LB siden 

november 1971. Der er desuden inddraget oplysninger fra DC´s egne forureningsundersøgelser af 

slagterigrunden i perioden 1992-2014 /8, 9, 10, 14, 24/. 

 

Slagterigrunden kan i dag opdeles i 3 områder med kreaturslagteri (før 1926 - april 2014) på 

Vendersgade 6, svineslagteri (1933-2009) på Vendersgade 20 og 30 samt talgsmelteri (ca. 1951-

2013), kreaturslagteri (1952-primo 1990’erne), opskæreri (med. 1970’erne-med. 2000’erne) 

fryselager (ca. 1980-ca. 2000) og parkeringsområde på Vendersgade 40. Denne opdeling i 3 

delområder er anvendt i den efterfølgende beskrivelse af potentielle forureningskilder på 

slagterigrunden.  

 

Tidligere har der på slagterigrunden været boliger, kreaturslagteri (1952-primo 1990’erne), 

konservesfabrik med pølsemageri og skinkeafdeling (1960-primo 1990’erne), Shell servicestation 

(1938-1987), Linds Kemiske Fabrik (1941-1968), gartneri (1949-primo 1970’erne), forniklingsan-

stalt (før 1949-før 1974), trykkeri virksomhed (1964-1970) og ægpakkeri (1912-1980’erne). 

 

Placeringen af de seneste i drift værende virksomheder  fremgår af situationsplanen i bilag 2A. 

Tidligere boligers og virksomheders placering på grunden fremgår af luftfoto fra 1954 (se bilag 5A), 

luftfoto fra 1965 (se bilag 5B) og luftfoto fra 1987 (se bilag 5C).  

 

Ud fra luftfoto fra 1954 var slagterigrunden primært et boligområde med ca. 35 boliger langs 

Vendersgade svarende til ca. 2/3 af den nuværende slagterigrund. Bedømt ud fra luftfoto fra 1965 er 

antallet af boliger på dette tidspunkt reduceret til ca. 25 svarende til under halvdelen af den 

nuværende slagterigrund. I 1987 var der ganske få boliger tilbage. 
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DC fusionerer med Vestjyske Slagterier og overtager aktiviteterne på slagterigrunden 1998. Slag-

terigrundens anvendelse fra 2015, hvor kommunen overtager grunden, er ikke klarlagt, ligesom der 

endnu ikke er taget endelig stilling til hvilke bygninger der evt. skal bevares. 

 

Vandindvinding  

 

Fra 2000 til 2011 blev svineslagteriet, kreaturslagteriet og talgsmelteriet forsynet fra 3 boringer 

(DGU nre. 64.356, 64.383 og 64.414) placeret på den centrale og sydlige del af slagterigrunden (se 

bilag 2A). Boringerne er filtersat hhv. 72-78, 64-72 og 78-80 meter under terræn, i områdets pri-

mære grundvandsmagasin, der på slagterigrunden, som omtalt i kap. 4, er adskilt fra det terrænære, 

sekundære grundvandsmagasin med lerlag fra ca. 20 m.u.t. Disse boringer, etableret i 1960’erne, 

forsynede også før 2000 svineslagteriet, kreaturslagterierne og opskæreri. Der foreligger ikke nær-

mere oplysninger om tidligere vandforsyning/vandindvindingsanlæg. Efter at svineslagteriet lukkes 

ned i 2009 forsynes kreaturslagteriet og talgsmelteriet fra 2011 fra Holstebro Vandværk. Det er 

oplyst, at der på den nordlige del af grunden blev sløjfet en boring i 2000, men der foreligger ikke 

yderligere oplysninger om boringen. I 2007 blev der sløjfet en køleboring beliggende centralt på 

slagterigrunden. Boringen havde forinden været anvendte i omkring et års tid, men kølefunktionen 

blev opgivet, da den påvirkede grundvandstemperaturen i vandindvindingsboringerne.  

 

I de seneste ca. 10 år op til svineslagteriets lukning i 2009 har indvindingen fra de 3 boringer ligget 

mellem 163.000 og 353.000 m3/år. Indvindingstilladelsen er på 600.000 m3/år. 

 

Varmeforsyning 

 

Oprindeligt er der på slagterigrunden formentlig fyret med kul/koks og efterfølgende med oliepro-

dukter. Midt i 1980’erne blev svineslagteriet, Vendersgade 20 og 30, tilsluttet naturgas. Fra midt i 

1990’erne overgår kreaturslagteriet, Vendersgade 6, til varmeforsyning fra svineslagteriets varme-

central. Fra ca. 2000 forsynes ligeledes talgsmelteriet, Vendersgade 40, med såvel varme som damp 

(til smeltning af fedt) fra svineslagteriets varmecentral. 

 

Elforsyning 

 

Elforsyningen kommer fra det lokale elselskab, i dag Vestforsyning A/S i Holstebro.  

 

Internt på slagterigrunden har der indendørs i forskellige bygninger været i alt 9 steder med 

transformatorer. De foreliggende oplysninger vedrører de transformatorer, som eksisterer i dag.  I 

det pågældende rum kan der godt tidligere have stået en anden transformator, men der foreligger 

ikke oplysninger herom.  Transformatorer blev opstillet efter at jævnstrøm i 1950-60’erne blev 

erstattet af vekselstrøm. Der har derfor ikke været transformatorer før dette tidspunkt/56/ . 

 

Spildevandsafledning 

 

Oprindeligt var det område, som efterhånden blev udbygget som slagterigrund som den fremstår i 

dag, overordnet kloakeret med en kommunal øst-vest gående kloakledning i Fonagervej hvortil var 

tilsluttet en nord-syd gående kommunal kloakledning i Vendersgade, begge gader var oprindelig 

almindelige offentlige veje. Kloakken i Fonagervej samledes, som i dag,  med kloakken i Struervej, 

vest for slagterigrunden med afløb via offentlig kloak til rensningsanlæg. I den første tid efter kre-

aturslagteriets etablering på den sydlige del af slagterigrunden må det dog formodes, at spildevan-

det fra dette delområde er ledt mod syd, muligvis via en kommunal ledning i Vendersgade, forment-

lig med forbindelse til offentlig kloak i Struervej. 

 

Nordøst, opstrøms for slagterigrunden, har kloakken i Fonagervej et mindre opland med erhverv og 

beboelse op langs Gl. Struervej og lille opland primært med beboelse ved Stationsvej /57/. 
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Spildevandet fra slagterigrunden afledes primært til det ovennævnte kommunale kloaksystem i 

Fonagervej. Inde på slagterigrunden tilføres kloakken spildevand fra nord og syd, via kloakled-

ninger i Vendersgade.  Som det fremgår af bilag 4 er der i Vendersgade 2 kloakledninger med 

tilslutning til kloakken i Fonagervej. Den vestlige er en kommunal kloakledning, som oprindeligt 

modtog alt spildevandet fra området, den østlige er en kloakledning, som blev etableret da 

svineslagteriet blev opført i 1933.  

 

I perioder har der været ændringer i afledningen, især inde på grunden. Disse og den nærmere 

spildevandsafledning inde på grunden er omtalt under omtalen af delområderne Vendersgade 6, 

Vendersgade 20-30 og Vendersgade 40. 

 

Tidligere undersøgelser 

 

DC m.fl. har tidligere foretaget flere forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med 

uheld og spild, der har været på slagterigrunden. Ligeledes har RM foretaget enkelte forurenings-

undersøgelser på slagterigrunden for at lokalisere mulige forureningskilder til AOX-indhold. 

 

Disse undersøgelser og forureninger beskrives nærmere under den efterfølgende gennemgang af 

Vendersgade 6, Vendersgade 20-30 og Vendersgade 40.  

 

Resultater fra tidligere undersøgelser indgår i vurdering af kilder til indhold af AOX og forurenings-

billedet på slagterigrunden i kapitel 6 og efterfølgende i fastlæggelse af undersøgelsesprogram i ka-

pitel 7, samt ved vurdering af resultater i kapitel 9. 

 

Senere undersøgelser foretaget af DC 

 

Samtidig med nærværende undersøgelse af forekomsten af AOX har DC foretaget undersøgelser 

m.m. på dele af slagterigrunden. Disse er omtalt i de nævnte efterfølgende afsnit, men har natur-

ligvis ikke kunnet indgå i fastlæggelse af undersøgelsesprogrammet, men indgår i den efterfølgende 

vurdering af resultaterne. 

 

Kortlægningsstatus  

 

Ringkøbing Amt har tidligere kortlagt gartneriet, forniklingsanstalten, svineslagteriet og Linds 

kemiske Fabrik som muligt forurenet efter jordforureningsloven. Tilsvarende er der kortlagt 3 

mindre områder med konstaterede olieforureninger. DC’s undersøgelser omhandler foruden de 

kortlagte områder store dele af resten af slagterigrunden, som dokumentation for forurenings-

niveauet i forbindelse med salget af grunden til Holstebro Kommune. Ifølge de historiske rede-

gørelser er der i relation til slagteriaktiviterne flere større olietanke med tilhørende kedelrum, 

værksteder m.m. uden for de kortlagte områder. Ejendommens fremtidige kortlægningsstatus 

afklares på baggrund af DC`s undersøgelser, oprensninger og nærværende undersøgelser. 

 

De omtalte kortlægninger efter jordforureningsloven fremgår af bilag 2B.  

 

5.1 Vendersgade 6  
Dette kapitel omhandler en beskrivelse af potentielle forureningskilder i forbindelse med 

aktiviteterne på den sydlige del af slagterigrunden (Vendersgade 6) ud fra de i indledningen til 

kapitel 5 nævnte referencer. Hvor der er anvendt andre referencer, er disse angivet særskilt. 

 

Der har været boliger, ægpakkeri (1912- 1980’erne), kreaturslagteri med sanitetsslagteri (før 1926- 

april 2014), forniklingsanstalt (før 1949-starten af 1970’erne), trykkerivirksomhed (1964—1971) og 

parkeringsarealer. 
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I det følgende afsnit 5.1.1 beskrives de potentielle forureningskilder fra kreaturslagteriet og i 5.1.2 

beskrives konstaterede forureninger, hidtidige forureningsundersøgelser og andre potentielle foru-

reningskilder. Der er ikke pt. foretaget yderligere undersøgelser samtidig med nærværende under-

søgelse af forekomsten af AOX i området ved Vendersgade 6. 

  

5.1.1 Potentielle forureningskilder, kreaturslagteriet 

Beskrivelse af kreaturslagteriet er foruden kilderne nævnt i indledningen til kapitel 5 suppleret med 

oplysninger fra miljøgodkendelser fra 1996, 2009 og tillæg til miljøgodkendelse fra 2011, tilslut-

ningstilladelse for afledning af spildevand fra 2001 og oplysninger fra Grønt Regnskab (2010-2012) 

fra DC /59,65,66,67,68,69,70/. 

 

Der er ikke oplysninger om indretning, drift og opbevaring af affald mm. fra før medio 1980’erne.  

 

I 2009 var der beskæftiget ca. 90 personer på slagteriet, som siden 1996 og indtil lukningen i 2014 

har haft en slagtekapacitet på op til ca. 100.000 kreaturer pr. år. 

 

Der har i forbindelse med slagteriaktiviteterne været værksted, vaskepladser, kølerum, kraftcentral 

incl. transformatorstation, olietanke, lagerrum bl.a. for rengørings- og desinfektionsmidler, konto-

rer, folkerum, spiserum, stalde, siloer og beholdere/containere med forskelligt affald, parkerings-

arealer og oplagsplads for olie og metalaffald.  

 

Kreaturslagteriet beliggenhed og seneste indretning fremgår af bilag 6C, mens der på bilag 7C er 

vist hovedkloakledninger, primære områder med hypochloritanvendelse samt områder med pro-

cesspildevand, herunder mulig anveldelse af hypochlorit.  

 

Der er ikke kendskab til pesticidanvendelse i forbindelse med slagteriaktiviteter i området siden 

midten af 1980’erne. 

 

Der er ikke oplysninger om tilførsel af fyldjord til området.  

 

Drift, kreaturslagteriet  

 

Kreaturerne leveres med lastbiler til staldafsnittene. Lastbilerne rengøres på vaskepladser efter 

aflæsning af dyrene til staldene. Staldene er indrettet som spaltestald med afløb til mindre fortank, 

hvor vaskevand og gødning løbende afhentes til biogasanlæg. Rengøringsvand og gødning fra 

staldene er før midt 1990’erne afledt til kloak. 

 

Efter afblødning på blodgangen føres kreaturet til slagtegangen, hvor det bl.a. afhudes, ligesom 

plucks (tunge, hjerte, lever mm.) og mave/tarm udtages inden slagtekroppen og plucks føres til 

kølerum. Efter afsluttet køling nedskæres slagtekroppen inden udlæsning i kølebiler. Plucks ned-

pakkes og transporteres til forarbejdning andet sted. Kælderen er siden midt 1990’erne anvendt til 

oplag af rengørings- og desinfektionsmidler, indmad og kohuder. Tidligere var kælderen staldom-

råde. 

 

Tarmsættene føres til tarmrenseriet hvor kallunet tømmes for indhold, der samles i silo inden 

afhentning til biogasanlæg. Kallunet vaskes, nedises og afsættes til pet-food. Resten af tarmsættet 

og kallunindhold føres til biproduktsilo og leveres til DAKA. 

 

Blodet føres via afløb til opsamlingsbeholder for teknisk blod til DAKA. De afslagtede dele (f.eks. 

klove) transporteres via en knuser til biproduktsilo. Huderne opsamles i container inden afhentning 

til garvning. 
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Oplagene er enten placeret indendørs eller udendørs i ovenjordiske tanke mv. på befæstede arealer 

med afløb til kloak, hvilket har været tilfældet siden midt 1980’erne. 

 

Opsamling af blod, gødningsrester og rester fra slagteriprocesserne inden afledning af spildevand til 

kloak er foretaget i nyere tid bl.a. for at minimere tilstopning af kloaksystemet. 

  

Foreliggende oplysninger om mængder af biomasse, konfiskat og ikke spiselige biprodukter er 

angivet i tabel 5.1 for perioderne 1996 og 2009-2012.   

 

 1996 2009 2010 2011 2012 

Biomasse til biogasanlæg 2.000  5.200 4.858 * 5.618** 7.391**  

Konfiskat incl. blod 5.800  5.800 i.o i.o i.o 

Biprodukter (ikke spiselige) i.o 16.800  i.o i.o i.o  

*Biomasse til biogas, genanvendeligt affald samt affald til forbrænding 

 **Biomasse og kildesorteret genanvendeligt affald  

i.o: Ikke oplyst 

TABEL 5.1.  OPGØRELSE AF BIOMASSE, KONFISKAT OG BIPRODUKTER (TONS PR. ÅR) 

Biomasse til biogasanlæg opgjort i tabel 5.1 omfatter kallunindhold og gylle fra stald samt gødning 

fra vaskeplads. 
 

Vaskepladser 
 
De to vaskepladser i området er generelt benyttet til indvendig vask af lastbilers lastrum efter 

aflæsning af dyr til slagtning. Der kan være benyttet en svag natriumhydroxid eller brintoverilte 

opløsning i forbindelse med afvaskningen.   

 

Fra vaskepladserne er spildevandet formentlig ledt til sandfang før tilledning til kloaksystemet. Der 

har ikke været olieudskiller. Ud over organisk stof fra dyrene, savsmuld fra lastbilerne og oven-

nævnte rengøringsmidler i mindre målestok vil der typisk kunne forekomme mindre indhold af 

kulbrinter, tungmetaller og PAH’er i afløbsvandet.  

 

Rengøringen har i de senere år omfattet tør opsamling af gødning inden rengøring med vand. 

Gødningen opsamles i container placeret på befæstet areal med afløb til kloak. Tidligere er gød-

ningen fra dyrene formentlig afledt sammen vaskevandet via spildevandet fra vaskepladsen.   

 

Fra ult. 1990’erne er der desinficeret med NaOH - i meget begrænset omfang (under 100 kg). 

Tidligere kan der i forbindelse med Mund- og Klovsygen i 1982 måske have foregået desinfektion. 

Fra omkring 2000, herunder i forbindelse med BSE (kogalskab) i 2001, er der desinficeret med 

Peroxitabs.  

 

Værksted 

 

Værkstedet har ifølge de foreliggende historiske oplysninger i de seneste årtier kun været benyttet 

til reparationer og vedligeholdelse uden brug af særlige kemikalier, og uden olieudskillere og smø-

regrave. Der er foretaget slibning, svejsning og drejning/fræsning af metalemner uden afledning af 

processpildvand. Væsker fra rensebaren er udskiftet af leverandøren efter behov. Ud fra foreliggen-

de oplysninger er der tale om alkaliske rensevæsker uden indhold af chorerede opløsningsmidler. 

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra værksteder omfatte olieprodukter, chlorerede opløs-

ningsmidler, tungmetaller og vandblandbare opløsningsmidler /9/. 

 

 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 41 

 

Kedelrum incl. transformatorstation  

 

Der har fra medio 1980’erne - og formentlig også i tiden før – sandsynligvis foregået reparationer og 

vedligeholdelse som det har været tilfældet på maskinværkstederne og andre værksteder i området. 

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra kedelrum potentielt indeholde forurening med oliepro-

dukter og klorerede opløsningsmidler/9/. Endvidere kan der have været overtryksventil indehol-

dende kviksølv. 

 

Der er oplysninger om 1 indendørs placeret transformatorstation (800 KVA)  i perioden fra 1968 

eller tidligere /56/.  

 

Kølerum  

 

Kølerum har altid været kølet med et køleanlæg med ammoniak, som har cirkuleret i et internt 

rørsystem. Der har ikke været egentligt oplag af ammoniak. Anlæggene er med jævne mellemrum 

efterfyldt fra trykflasker, leveret ved behov for påfyldning og returneret efter påfyldning.  

 

I forbindelse med kantiner, kontorfunktioner og lign. været almindelige køle/fryse/airconditions-

anlæg, som kan have brugt forskellige kølemidler. 

 

Rengøring og desinfektion 

 

Der er dagligt foretaget rengøring og desinfektion med forskellige rengørings- og desinfektionsmid-

ler (indeholdende natriumhypochlorit) i områder med kødbærende flader. 

 

I kølerum er der foretaget rengøring hver 2. -5. dag, nu til dags med gulvvaskemaskine, tidligere ved 

spuling. Der er brugt alm. rengøringsmidler (dvs. ikke hypochlorit).  

 

I Miljøgodkendelsen fra 1996 er forbruget af rengørings- og desinfektionsmidler (incl. chlorholdige 

midler) opgjort til  ca. 6.280 kg,  hvor af desinfektionsmidler udgør ca. 1.150 kg.  Ifølge Grønt Regn-

skab 2010 fra DC er forbruget opgjort til 9 t med et forbrugt mængde aktiv chlor på 330 kg. I Grønt 

regnskab fra 2012/13 er forbruget i perioden 2008/09 - 2012/13 af hhv. rengørings- og desinfek-

tionsmidler (incl. chlorholdige midler) og aktivt chlor (fra alle anvendte midler) opgjort til 9 – 15 

tons og 0,3 - 0,9 tons. 

 

Da staldene er blevet vasket hver dag har der formentlig ikke eller i kun meget begrænset omfang 

tidligere foregået fluebekæmpelse. I nyere tid har der været installeret en el-fluefanger. 

 

Oplag af kemikalier 

 

Rengørings- og desinfektionsmidlerne har fra 1998, da DC efter fusionen drev slagterivirksom-

heden, været opbevaret efter DC’s interne forskrift, dvs. opbevaret i originalemballage og i for-

svarlige spildbakker. For kreaturslagteriet er det siden midten af 1990’erne opbevaret i kælder 

under den tidligere konservesfabrik. Siden 2001 henholdsvis på 1. sal i krydderirum på tidligere 

konservesfabrik og i kælderrum under kreaturslagteriet. 

 

Maling kan have været opbevaret lokalt eller på murer/maler/tømrerværkstedet syd for konserves-

fabrikken. I nyere tid har malerarbejdet dog været udliciteret. I forbindelse med undersøgelse af 

bygningsmassen i 2014 er det konstateret, at der tidligere har været anvendt PCB-holdige malinger.  
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Affald/farligt affald  

 

Slagteriets affald/farligt affald fra slagteriprocesserne består af biomasse (kallunindhold/gylle/gød-

ning fra vaskeplads), konfiskat, og ikke spiselige biprodukter. Fra værksted m.m. og i forbindelse 

med reparation og vedligeholdelse er der oplyst spildolie, oliefiltre,  akkumulatorer, genopladelige 

batterier, rensevæske fra rensebar, malingsaffald, elektronik affald, pap og papir, plastic, metalaf-

fald og lysstofrør. Affaldet bortskaffes til genanvendelse, biogasanlæg, forbrænding og deponi  mv. i 

overensstemmelse med Holstebro Kommunes affaldsregulativ. 

 

Foreliggende oplysninger i Grønt Regnskab fra DC om mængder af affald og farligt affald er angivet 

i tabel 5.2 for perioden 2010-2012.   

 

 2010 2011 2012 

Farligt affald* 2,1  1  2,1  

Ikke farligt 

affald 

28  58  28  

*Fortrinsvis spildolie, akkumulatorer mv. 

TABEL  5.2. AFFALD OG FARLIGT AFFALD (TONS PR. ÅR) 

Før 2000 er hydraulikolie, kompressorolie og spildolie opbevaret i 200 l´s tromler på værkstedet. 

Efter 2000 opbevares spildolien sammen med metalaffald på oplagsplads for olie- og metalaffald i 

tromler, mens hydraulik- og kompressorolie er opbevaret på den tidligere Shell station. Akkumu-

latorer, genopladelige batterier, malingsaffald, og oliefiltre er opbevaret i forskellig emballage i 

tilknytning til værkstedet.  

 

Elektronik affald omfattede små mængder printplader o.a. (samlet under 180 kg/år).  Lysstofrør 

blev før 2000 afleveret som skrot. Væske fra rensebar er indeholdt i farligt affald.  

 

Affaldet opbevares i øvrigt enten indendørs eller udendørs i lukkede containere på befæstede 

arealer med afløb til kloak.  

 

Vandforbrug, spildevandsmængder og afledning af spildevand, 

 

Ifølge DC´s Grønt Regnskab er der i perioden 1992/93 - 2001/02 slagtet et stigende antal dyr,  i 

intervallet 46.400 - 81.600 kreaturer/år - i gennemsnit ca. 69.000 kreaturer/år - med et årligt 

vandforbrug på 37.985 m3 - 56.236 m3  - i gennemsnit ca. 44.000 m3/år.  Fra 2008/09 - 2012/13 er 

der tilsvarende slagtet 79.510 - 86.109 kreaturer/år med en afledning af spildevand på 41.849 - 

47.586 m3.   

 

Der foreligger ingen målte oplysninger om afledte spildevandsmængder i perioden fra 1992/93 til 

2001/02.  Spildevandsmængderne kan erfaringsmæssigt i stedet skønnet ud fra foreliggende oplys-

ninger om årligt vandforbrug fratrukket fordampning med 10 %. 

 

Vandforbruget pr. slagtet kreatur er siden 1985 faldet fra ca. 1000 liter til i 2001 at udgøre 525 liter 

ifølge udledningstilladelse meddelt af Holstebro kommune i 2001. Ud fra antal slagtninger og vand-

forbrug i perioden 1992/93-2001/02 samt ovenstående oplysning om tidligere vandforbrug er be-

regnet en spildevandsmængde på 58.000 kbm/år for perioden midt 1980’erne til 1992/93. Fra slag-

teriets start og frem til midt 1980’erne har der antageligt været et mindre antal slagtninger, i neden-

stående tabel skønnet til 25.000 kreaturer/år, med en spildevandsmængde pr. kreatur svarende til 

perioden fra midt 1980’erne til 1992/93. 
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De skønnede spildevandsmængder afledt til kloak i Vendersgade og Struervej (2001-2003) fra 

kreaturslagteriet  er angivet i tabel 5.3 ud fra foreliggende oplysninger for driftsperioden, fra før 

1926 til 2013/14. 

 

Kreaturslagteriet, 

Vendersgade 6 

Antal 

slagtede 

kreaturer pr. 

år 

Spildevandsmængder 

(m3/år) 

Før 1926 – midt 

1980’erne 

25.000 Ca. 29.000 

Midt 1980’erne- 

1992/93  (max.) 

50.000 Ca. 58.000 

1992/93-2001/021)  69.000 Ca. 40.000 

2002/03-2008/091)  80.000 Ca. 42.500 

2008/09 79.510 42.084 

2009/10 81.439 38.012 

2010/11 86.109) 41.849 

2011/12 85.041 46.436 

2012/13 82.435 47.586 

2013/14 i.o i.o. 

1)Afledt via kloak direkte til Struervej i perioden 2001-03 

2)  Oplysning fra Grønt Regnskab 2010 /68/ 

i.o: Ikke oplyst 

TABEL 5.3.  SPILDEVANDSMÆNGDER AFLEDT TIL KLOAK I VENDERSGADE OG FONAGERVEJ (M3/ÅR)  

De i tabel 5.3  angivne spildevandsmængder omfatter sanitetsspildevand og spildevand fra slagte-

riprocesserne, vaskepladser, værkstedet og kraftcentralen. Der foreligger ingen oplysninger om 

mængder fra de forskellige afsnit og afdelinger, men langt den væsentligste del kommer fra slagteri-

processerne. Spildevandsafledningen fra værkstedet og kraftcentralen har primært omfattet sani-

tetsspildevand. Spildevand fra vaskepladser skønnes i nyere tid at udgøre 4-5.000 m3 /år. Klo-

aksystemet er desuden tilført overfladevand fra befæstede og bebyggede arealer. 

 

Processpildevandet fra området afledes frem til 2001 via kloakledningen i den østlige side af Ven-

dersgade mod nord, sammen med udledningen fra svineslagteriet, til den kommunale kloakledning 

med forløb tværs over slagterigrunden i Fonagervej og ud til Struervej, til offentlig kloak og spilde-

vandsrensning. I den første tid efter kreaturslgteriets etablering må det dog formodes, at spildevan-

det er ledt mod syd, muligvis via en kommunal ledning i Vendersgade, formentlig med forbindelse 

til kloakken i Struervej. 

 

Forinden udledning i den kommunale spildevandsledning bliver dette spildevand fra både kreatur- 

og svineslagteriet fra omkring 1980 ledt igennem et anlæg ved svineslagteriets stalde til forrensning 

af spildevandet. Før 1980 blev spildevandet fra kreaturslagteriet formentlig sammen med spilde-

vandet fra svineslagteriet ledt gennem nogle bundfældningstanke under svineslagteriet.  

 

I ca. 2001 var der udbrud af kvægsygdommen BSE, som betød, at spildevandet fra kvæg og svin ikke 

måtte blandes sammen. Spildevandet fra kreaturslagteriet blev derfor ledt direkte mod vest, ud i 

Struervej, hvorfra det løber mod syd. Ca. 2003 bliver den kommunale spildevandledning i den vest-

lige side af Vendersgade undersøgt (TV-inspiceret) og det bliver vurderet, at den er i en stand som 

gør at det tillades, at spildevandet fra kreaturslagteriet fra da af ledes gennem denne mod nord, til 

den øst-vestgående kommunale spildevandsledning i Fonagervej. I den forbindelse blev der 

etableret nyt forrenseanlæg på kreaturslagteriet på Vendersgade 6. 
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Der foregår desuden afledning til kloak i Vendersgade af oppumpet grundvand fra grundvands-

pumpe etableret til tørholdelse af en mindre del af kælderen under kreaturslagteriet, placering 

fremgår af bilag 6C. Der foreligger ingen oplysninger om driftsperiode og oppumpede mængder.  

Efter det oplyste har der været tale om grundvandssænkning i meget begrænset omfang, uden 

betydning for det sekundære grundvandsstrømningsretning på slagtegrunden. 

 

Indhold af miljøfremmede stoffer mv. i spildevandet og slam opsamlet ved mekanisk forrensning af 

spildevandet fra kreaturslagteriet inden afledning til offentlig kloak er omtalt nærmere i kapitel 6. 

 

5.1.2 Forureninger, hidtidige undersøgelser og andre potentielle 

forureningskilder  

Omtalte resultater fremgår af bilag 13, tabel 13Aog 13B, ligesom omtalte boringer er vist på bilag 7C. 

 

Med relation til slagteriaktiviteterne 

 

Rambøll har i oktober 2012 foretaget boring 47 ved oplagsplads for olieaffald mm.  I vandprøven er 

der ikke påvist indhold kulbrinter og BTEXN over analysemetodernes detektionsgrænser. Analyse-

resultaterne fremgår af bilag 13, tabel 13B. 

 

Forniklingsanstalt (661-30300) tidl. Struervej 28, før 1949 – før 1974 

 

Forniklingsaktiviteten omfatter et baghus med et areal på ca. 20 m2. Der foreligger ikke nærmere 

oplysninger om forniklingsanstaltens drift og indretning. Efterfølgende er området anvendt til kon-

tor, frokostrum, toilet- og badefaciliteter for DC. Ejendommen ligger umiddelbart ud til Struervej, 

hvorfor spildevand fra ejendommen formentlig altid har været afledt til offentlig kloak i Struervej. 

Forniklingsanstalten er angivet på bilag 6C samt på luftfotos fra1954 og 1965, jf. bilag 5A og 5B. 

 

Rambøll har i oktober 2012 foretaget 2 boringer (7A og 7B) på grunden med den tidligere fornik-

lingsanstalt. Der konstateres jordforurening i begge boringer 0,5 m.u.t. med indhold af benz(a)-

pyren op til 0,99 mg/kg TS og i boring 7 B desuden total kulbrinter på 950 mg/kg TS og PAH’er på 

5,1 mg/kg TS). Der er ikke påvist indhold af metallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink 

over Miljøstyrelsens grænseværdier /8/. 

 

I vandprøven fra boring 7A er der påvist indhold af klorerede opløsningsmidler på op til 0,41 µg/l, 

mens der ikke er påvist indhold af kulbrinter. Vandprøven er udtaget i toppen af det sekundære 

grundvandsmagasin. 

 

Forureningerne er ikke afgrænset. Analyseresultaterne fremgår af bilag 13, tabel 13B.  

 

Trykkeri, tidl. Struervej 20, 1964-1970 

 

Trykkeri for ugeaviser i en Roland Pavor trykkemaskine uden affaldshåndtering og yderligere 

oplysninger om potentielle forurenende aktiviteter. Området er i dag p-plads til slagteriet.  

Trykkeriets sandsynlige placering fremgår af bilag 6C samt på luftfoto fra 1965 (se bilag 5B). 

Placeringen sandsynliggør, at evt. afledning af spildevand har foregået til kloak i Vendersgade. 

 

Der er ikke foretaget undersøgelser i området med det tidligere trykkeri.  

 

Erfaringsmæssigt anvendes forskellige rensevæsker, herunder rensevæsker baseret på kulbrinter og 

chlorerede opløsningsmidler. 
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Tidligere ægpakkeri, 1912-1980’erne  

 

Ægpakkeriet var placeret, hvor der i dag er kreaturslagteri på Vendersgade 6, jf. luftfotos fra 1954, 

1965 og 1987 i bilag 5A-C. Evt. spildevand (formentlig primært sanitært, skyllevand fra rengøring af 

æg og overfladevand) er derfor formentlig afledt til kloak i Vendersgade. Ud fra foreliggende oplys-

ninger fra vurderes, at der i begyndelse af driftsperioden foregået konservering af æg i vandglas, 

som består af en gel af natrium- eller kaliumsilikat – hvilket ikke kan være en kilde til forhøjede 

indhold af AOX. Der foreligger ingen oplysninger om spildevandsafledningen og driften i øvrigt.  

 

Ægpakkeriets placering er medtaget på situationsplanen i bilag 6C. 

 

5.1.3 Senere undersøgelser foretaget af DC  

Der er ikke oplysninger om nye forureningskilder eller undersøgelser i dette område. 

 

5.2 Vendersgade 20 og 30 

Dette kapitel omhandler en beskrivelse af potentielle forureningskilder i forbindelse med aktivite-

terne midt på slagterigrunden (Vendersgade 20 og 30) ud fra de i indledningen til kapitel 5 nævnte 

referencer. Hvor der er anvendt andre referencer, er disse angivet særskilt. 

 

Der har været boliger, svineslagteri (siden 1933 - 2009), konservesfabrik med pølsemageri og skin-

keafdeling (1960 - primo 1990’erne), staldbygninger og rensningsanlæg for slagterispildevand, samt 

parkeringsplads. Endvidere har der været Shell servicestation (1938-1987), Linds Kemiske Fabrik 

(1941-1968) og gartneri (1949-starten af 1970’erne). 

 

I det følgende afsnit 5.2.1 beskrives de potentielle forureningskilder i fra svineslagteriet, i 5.2.2 

beskrives konstaterede forureninger, hidtidige forureningsundersøgelser og andre potentielle 

forureningskilder og i 5.2.3 undersøgelser foretaget samtidigt med nærværende undersøgelse af 

forekomsten af AOX i området ved Vendersgade 20 og 30.   

 

5.2.1 Potentielle forureningskilder, svineslagteriet 

Beskrivelsen af svineslagteriet er for uden referencerne nævnt i indledningen til kapitel 5, suppleret 

med oplysninger fra miljøgodkendelser fra 2001 og 2006, Grønt Regnskab 2008 fra DC og tilslut-

ningstilladelser for afledning af spildevand fra 2001 og 2004 /59,61,63,64,71/.  

 

Der er ikke oplysninger om indretning, drift og opbevaring af affald mm. fra svineslagteriet og 

konservesfabrikken fra før midt 1980’erne. 

 

I 2004 var der beskæftiget ca. 550 personer på svineslagteriet, som fra 2002, hvor man gik op i 

toholdsskift, til lukningen i 2009 slagtede ca. 1.400.000 svin pr. år. 

 

Slagteriet er flere gange udvidet og ombygget og omfatter bl.a. sanitetsslagteri, svideovn, slagtehal, 

kølerum, opskæring, pakkeri samt plucksafdeling. I tilknytning til de forskellige slagteriaktiviteter 

er/har der været kedelrum, vaskeplads, olietanke, stander til påfyldning af slagteriets to lastbiler, 

værksteder og maskinrum, rum til opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler, kantine og 

transformatorstationer. 

 

Der er kælder under en del af den tidligere konservesfabrik. Kælderen har været anvendt til 

skinkeafdeling og oplag af rengørings- og desinfektionsmidler. 

 

Efter at driften blev af konservesfabrikken blev indstillet primo 1990’erne, blev lokalerne primært 

anvendt til lager og pakkeri i tilknytning til svineslagteriet. 
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Svineslagteriets beliggenhed og seneste indretning fremgår af bilag 6B, mens der på bilag 7B er vist 

hovedkloakledninger, primære områder med hypochloritanvendelse samt områder med processpil-

devand, herunder mulig anvendelse af hypochlorit.  

 

Der er ikke kendskab til pesticidanvendelse i forbindelse med slagteriaktiviteterne i området siden 

midten af 1980’erne.  

 

Der er ikke oplysninger om tilførsel af fyldjord til området. 

 

Drift, svineslagteriet  

 

Slagtesvinene leveres med lastbiler til staldafsnittene. Lastbilerne rengøres på vaskepladser efter 

aflæsning af dyrene. Rengøringen i staldene har i de senere år omfattet tør opsamling af gødning 

inden rengøring med vand. Tidligere er gødningen fra dyrene afledt sammen vaskevandet via spil-

devandet fra vaskepladsen. Spildevandet passerer sandfang for opsamling af savsmuld og sand. 

Gødningen opsamles i container placeret på vaskepladsen.  

 

Gødningen fra staldbygningen opblandes med det bruse vand, der sprøjtes over grisene. Spildevan-

det ledes over en sigte inden ledes det ledes til kloak. Sigtegodset er i nyere tid afhændet til et bio-

gasanlæg, tidligere kan det være afhændet til landmænd eller til deponering på losseplads. 

 

Svinene afbløder, skoldes, svides og skrabes for at fjerne hår og klove inden de føres ind i den rene 

slagtegang. Blodet opsamles og pumpes til blodtank, mens hår og klove pumpes til hårsilo. 

 

I den rene slagtegang oplukkes svinene, tarmsæt og plucks (tunge, lunger, lever og hjerte) udtages 

til videre forarbejdning. Kroppene opbevares herefter på køl indtil de føres til opskæringsafdelin-

gen, hvor de deles i forende, midterstykke og skinke. De enkelte dele udbenes endeligt på skære-

stuerne. 

 

Tarmsæt adskilles i maver, smaltarm, krustarm og fedtende. Gødningsindholdet udtages tørt i 

maver og smaltarme, mens det udskylles via spildevandet fra krustarme og fedtender. Gødnings-

indholdet pumpes til container for affald til biogasanlæg.  Mucosa (slimhinder på tarmens inder-

side) konserveres med natriumsulfit og natronlud inden det pumpes til silo. Spildevandet fra 

smaltarmlinien passerer en fedtskimmer inden afledning til kloak. De rensede tarme nedsaltes i 

tønder. Salt opbevares i silo. 

 

Produktionslokalerne tør-rengøres løbende for kød- og fedtrester, der føres til siloer for ikke spi-

selige biprodukter. Efter afslutningen foretaget tør-rengøring af maskiner og lokaler inden grov-

spuling med efterfølgende anvendelse af rengøringsmidler inden desinfektion med hypochloit eller 

syre efter en nærmere fastlagt procedure godkendt af de veterinære myndigheder. Rengøringen og 

desinfektionen foretages af eksternt rengøringsselskab. Spildevandet fra rengøringsproceduren 

afledes til kloak.  

 

Kød- og fedtrester er tidligere ført til siloer for ikke spiselige produkter. Efter 2001 er det opsamlet i 

containere. Siloerne er efterfølgende anvendt til opsamling af kølede veterinær godkendte knogler 

og kødafpuds.  

 

Blod, mucosa, mave/tarmindhold og kasserede tarmsæt transporteres via rørsystemer. Evt. brud vil 

ske på befæstede arealer med afløb til kloak.  

 

Alle tanke og siloer er overjordisk enten placeret indendørs eller udendørs på befæstede arealer 

med afløb til kloak. 
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Sigteaffald, mave/tarmgødning og gødning fra vaskeplads leveres til biogasanlæg. Fedt og diverse 

ikke spiselige biprodukter (konfiskat) afleveres til destruktionsanstalt (DAKA). Mucosa dog til 

videre forarbejdning på medicinalvarefabrik. Savsmuld mv. fra sandfang ved vaskepladser afhentes 

af slamsuger og afleveres på losseplads.  

 

I tabel 5.4 er angivet forbrug af hjælpestoffer i perioden 2001-2008 /63,64,71/. 

 

Hjælpestoffer 2001 Efter 2001 2003-2008 

Natriumsulfit 

(tons/år) 

16  30  i. o 

Natriumhydroxid(l/år) 3.800 7.000  i. o 

Ammoniak til 

køleanlæg( kg/år) 

200  200  0-2.380  

Smøremidler (olie) 

(l/år) 

5.000 8.500 i. o 

Rengørings- og 

desinfektionsmidler 

(tons/år) 

29  35 i. o 

Rengøringsmidler* 

(tons/år) 

i. o i. o 49-69  

Klorforbrug**(kg/år) i. o 1.050  900-2.600 

* Chlorholdige midler er også indeholdt i summen af rengørings og desinfektionsmidler. 

 ** Der er opgjort for forbrugt mængde aktiv klor i samtlige anvendte rengøringsmidler 

i.o: Ikke oplyst  

TABEL 5.4 FORBRUG AF HJÆLPESTOFFER 

Foreliggende oplysninger om mængder af biomasse til biogasanlæg, konfiskat og mucosa er angivet 

i tabel 5.5 /63,64,71/. 

 

 Efter 2001 2003-2008 

Affald til 

biogasanlæg 

9.200  6.372-7.284  

Konfiskat incl. blod 20.000  i. o 

Mucosa 2.500  i. o 

i.o: Ikke oplyst 

TABEL 5.5. OPGØRELSE AF AFFALD TIL BIOGASANLÆG, KONFISKAT OG MUCOSA.(TONS/ÅR) 

Vaskepladser 

 

Der er 4 vaskepladser i området, hvoraf 3 har været benyttet til vask af kølebiler, og 1 har været 

benyttet til indvendig vask af lastbilers lastrum efter aflæsning af dyr til slagtning. Frem til sidst i 

1980’erne er der alene anvendt vand. Efter dette tidspunkt er der benyttet en svag natriumhydroxid 

eller brintoverilte opløsning i forbindelse med afvaskningen. Fra ult. 1990’erne er der desinficeret 

med NaOH - i meget begrænset omfang (under 100 kg). Fra omkring 2000 er der desinficeret med 

Peroxitabs.  

 

Fra vaskepladserne er spildevandet formentlig ledt til sandfang før tilledning til kloaksystemet. Der 

har ikke været olieudskiller. Ud over organisk stof fra dyrene, savsmuld fra lastbilerne og oven-

nævnte rengøringsmidler i mindre målestok vil der typisk kunne forekomme mindre indhold af 

kulbrinter, tungmetaller og PAH’er i afløbsvandet. 
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Rengøringen har i de senere år omfattet tør opsamling af gødning inden rengøring. Tidligere er 

gødningen fra dyrene afledt sammen vaskevandet via spildevandet fra vaskepladsen.  Gødningen 

opsamles i container placeret på befæstet areal med afløb til kloak. 

 

Værksteder 

 

Værkstedet på svineslagteriet på den centrale del af grunden har i de seneste årtier kun været 

anvendt af smede m.m. i forbindelse med reparationer og vedligeholdelse uden særlig brug af 

kemikalier og uden olieudskillere. Der er foretaget slibning, svejsning og drejning/fræsning af 

metalemner uden afledning af processpildvand. Efter 2000 opbevares spildolien udendørs i 

miljøstation med 4 stk. 200 l’s tromler, mens hydraulik- og kompressorolie er opbevaret på den 

tidligere Shell station.   

 

Værkstedet på den sydlige ende af denne del af slagterigrunden anvendtes af murere, tømrere og 

malere tilknyttet slagteriet. Her har været et mindre oplag af maling, terpentin m.m.  

 

Der foreligger ingen oplysninger om oplag og aktiviteter på værkstederne fra den første del af 

driftsperioden (1933 - medio 1980’erne), men oplag af diverse olieprodukter og maling har 

sandsynligvis været i tilknytning til værkstederne. 

 

I gårdrummet mellem værksted og kedelrum ved svineslagteriet er placeret et mindre rensekar på 

et befæstet areal. Der er anvendt natriumhydroxid samt i meget begrænset omfang bejsepasta 

(indeholdende fluss- og svovlsyre) til afrensning af metalemner i en ukendt periode. Bortskaffelse af 

kasseret rensevæske er ikke oplyst.  

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra værkstederne omfatte olieprodukter, chlorerede 

opløsningsmidler, tungmetaller og vandblandbare opløsningsmidler /9/. 

 

Kedelrum og maskinrum  

 

Der har fra medio 1980’erne - og formentlig også i tiden før - sandsynligvis foregået reparationer og 

vedligeholdelse som det har været tilfældet på maskinværkstederne og andre værksteder i området. 

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra kedelrum potentielt indeholde forurening med 

olieprodukter og klorerede opløsningsmidler/9/. Endvidere kan der have været overtryksventil 

indeholdende kviksølv i kedelrum. Der kan have været oplag af midler til blødgøring af vand. I 

maskinrummet har der bl.a. stået kølepumper. 

 

Transformatorstation  

 

Der er oplysninger om 6 indendørs placerede transformatorstationer (630 KVA og en enkelt 800 

KVA) i området i perioden fra 1968 eller tidligere /56/.  

 

Kølerum 

 

Kølerum  har altid været kølet med et køleanlæg med ammoniak, som har cirkuleret i et internt 

rørsystem. Der har ikke været egentligt oplag af ammoniak. Anlæggene er med jævne mellemrum 

efterfyldt fra trykflasker, leveret ved behov for påfyldning og returneret efter påfyldning. 

 

I forbindelse med kantiner, kontorfunktioner og lign. Har der været almindelige køle/fryse/aircon-

ditionsanlæg, som kan have brugt forskellige kølemidler. 
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Rengøring og desinfektion  

 

Der er dagligt foretaget rengøring og desinfektion med forskellige rengørings- og desinfektionsmid-

ler (indeholdende natriumhypochlorit) i områder med kødbærende flader.  
 
I kølerum er der foretaget rengøring hver 2. -5. dag, nu til dags med gulvvaskemaskine, tidligere ved 

spuling. Der er brugt alm. rengøringsmidler (dvs. ikke hypochlorit). 

 
EDTA (etylen-diamin-tetra-eddikesyre) er på et tidspunkt (måske i et årstid) brugt til at fjerne blod 

fra overflader nær stikstien, på svineslagteriet. 

 

Det er oplyst, at der  i 1998  ved slagtning af 703.000 svin er anvendt ca. 29 tons rengørings- og 

desinfektionsmidler, heraf ca. 7 tons ”hypochlorit” med et indhold af aktivt chlor på 1.050 kg. I 

2002 blev mængden af slagtesvin øget til 1.400.000.  I Grønne regnskaber for perioden 2003/4-

2007/8 er forbrugt mængde aktiv chlor i samtlige rengørimngsmidler opgjort til 0,9-2,6 tons/år ved 

slagtning af 1.324.756 - 1.551.356 slagtesvin/år. 

 

Oplag af kemikalier 

 

Det er oplyst at oplaget af rengørings- og desinfektionsmidler for såvel svine- som kreaturslagteriet 

i midten af 1990’erne blev opbevaret i kælder under konservesfabrikken. I 2001 blev oplagene op-

delt ved hvert slagteri for sig, på svineslagteriet blev oplaget herefter placeret i den tidligere kon-

servesfabrik - i det tidligere krydderirum på 1. sal, hvor kloakafløbene blev afblændet. Der foreligger 

ikke oplysninger om i hvilket omfang der tidligere er benyttet andre oplagssteder. Generelt har op-

laget fra 1996/97 været i original emballage og i forsvarlige spildbakker.  

 

Affald og farligt affald  

 

Affald fra svineslagteriet opdeles ifølge miljøgodkendelsen fra 2001 og 2006 i grovsigteaffald (fra 

mekanisk rensning af spildevand) og gødning (fra vaskeplads), brændbart affald, affald til deponi og 

pap til genanvendelse. Affaldet opbevares enten indendørs eller udendørs i lukkede containere på 

befæstede arealer med afløb til kloak. 

 

De oplyste mængder for 2001 og 2003-2008 fremgår af tabel 5.6 /63,64/. 

 

 2001 

(t/år) 

2003-2008 

(t/år) 

Pap/papir til 

genanvendelse 

Ca. 30  23-49  

Beton til genanvendelse i.o 0-76  

Andet til genanvendelse i.o i.o 

Forbrænding 250 136-191 

Deponi Ca. 50  31-45 

i.o: Ikke oplyst  

TABEL 5.6  AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 

Ifølge miljøgodkendelsen fra 2001 og 2006 forekommer der spildolie, oliefiltre, malingsrester, 

blyakkumalatorer, og genopladelige batterier. Ifølge Grønt Regnskab for perioden 2003-2008 

desuden lystofrør og elektronik affald. 

 

Årlige affaldsmængder og typer for perioden 2003-2008 fremgår af tabel 5.7 /63,64,71/. 
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Affaldstyper 2003-2008 

Lysstofrør(kg/år) 0-145  

Elektronik affald 

(kg/år) 

0-1.460  

Spildolie (l/år) 1.900-3.000  

Andet (kg/år) 1.030-4.265 

TABEL 5.7 AFFALDSMÆNGDER FOR PERIODEN 2003-2008. 

Brugt rensevæske fra værkstedet er bortskaffet ved udskiftning direkte fra rensebar’en efter behov. 

Før 2000 er hydraulikolie, kompressorolie og spildolie opbevaret i 200 l’s tromler på værkstedet. 

Efter 2000 opbevares spildolien sammen med metalaffald på oplagsplads for olie- og metalaffald på 

befæstet areal med afløb til kloak i 4 stk. 200 l tromler, placeret i en special container uden afløb, 

udført i glasfiberarmeret plast. Resten opbevares indendørs indtil afhentning på befæstet areal. 

 

Bortskaffelse og evt. opbevaring af kasseret rensevæske fra rensekarret fra gårdrummet mellem 

værksted og kedelrum ved svineslagteriet er ikke oplyst.  

 

Vandforbrug, spildevandsmængder og afledning af spildevand, 

 

Ifølge DC´s Grønt Regnskab fra 2009 er der i perioden 2003 - 2008 slagtet 1.324.756 - 1.551.356 

slagtesvin/år med et årligt vandforbrug på 243.379 m3 - 299.240 m3 og årlige afledte målte 

spildevandsmængder på 207.580 - 258.473 m3.  

 

Af miljøgodkendelse fra 2001 fremgår, at der på dette tidspunkt årligt blev slagtet 703.000 slagte-

svin og afledt ca. 120.000 m3 spildevand beregnet ud fra et vandforbrug på ca. 134.000 m3 og et tab 

på 10 % til fordampning. Ud fra oplysninger i miljøgodkendelsen forventes der i 2002  fremover år-

ligt slagtet op til 1.400.000 slagtesvin og anvendt op til 260.000 m3  råvand, hvilket excl. fordamp-

ning svarer til afledning af ca. 230.000 m3 spildevand. 

 

Der foreligger ikke yderligere oplysninger om vandforbrug, spildevandsmængder og produktion af 

slagtesvin.  

 

Vandforbruget pr. slagtet svin er siden 1985 faldet fra ca. 500 liter til i 2001 at udgøre 190 liter 

iføl_ge udledningstilladelse meddelt af Holstebro kommune i 2001.  Anvendes vandforbruget i 1985 

vil der ved slagtning af 700.000 slagtesvin i perioden midt 1980’erne - 2000 vil der for denne pe-

riode kunne beregnes en (maksimal) årlig spildevandsmængde på ca. 315.000 m3.. For driftsperio-

den frem til midt 1980’erne er det antaget, at der er som gennemsnit er slagtet det halve antal svin 

med et vandforbrug pr. svin som midt 1980’erne. 

 

Antal slagtede svin og afledt spildevandsmængde for 2008/9 er skønnet ud fra oplysningerne i 

Grønt regnskab for 2003/04- 2007/08. 

 

Spildevandsmængderne fra svineslagteriet fremgår af tabel 5.8. 
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Svineslagteriet, 

Vendersgade 

20 og 30 

Antal 

slagtesvin 

pr. år 

Spildevand 

m3/år 

1933-midt 

1980’erne 

350.000 Ca. 

160.000 

midt 

1980’erne-

2000  

700.000 Ca. 

315.000 

2001 703.000 Ca. 

120.000 

2002 1.400.000 Ca. 

230.000 

2003/20041) 1.408.549 244.276 

2004/20051) 1.479.032 236.434 

2005/20061) 1.432.058 207.580 

2006/20071) 1.551.356 246.626 

2007/20081) 1.324.758 258.473 

2008/2009 1.400.000 230.000 

1) Oplysning fra Grønt Regnskab 2009 

TABEL 5.8 SPILDEVANDSMÆNGDER FRA SVINESLAGTERIET. 

De tabel 5.8 angivne spildevandsmængder omfatter sanitetsspildevand og spildevand fra slagteri-

processerne, vaskepladser, værkstedet samt kedel-, maskin- og kølerum. Langt den største del af 

spildevandsmængden kommer fra slagteaktiviteterne. Der foreligger ingen oplysninger om mæng-

der fra de forskellige afsnit og afdelinger. Spildevandsafledningen fra værksteder (m.m.) har pri-

mært omfattet sanitetsspildevand. I de seneste driftsår er der, ved slagtning af 1,4 mill. svin, fra 

vaskepladser afledt 10 - 15.000 m3/år. Kloaksystemet er desuden tilført overfladevand fra befæstede 

og bebyggede arealer. 

 

Der foregår desuden afledning til kloak af oppumpet grundvand fra grundvandspumpe retableret til 

tørholdelse af kælderen under svineslagteriet, placering fremgår af bilag 6B. Der foreligger ingen 

oplysninger om driftsperiode og oppumpede mængder. Efter det oplyste har der været tale om 

grundvandssænkning i meget begrænset omfang. 

 

Processpildevandet fra området afledtes via kloakledning centralt på slagterigrunden, i den østlige 

side af Vendersgade, mod nord til Fonagervej, hvor det ledtes mod vest, til renseanlægget ved 

staldene. Herfra ledtes spildevandet mod vest til den kommunale ledning i Struervej og dermed til 

det kommunale spildevandsrenseanlæg. Kloakledningen i Vendersgade har desuden afledt 

processpildevandet fra kreaturslagteriet på Vendersgade 6 frem til 2001. 

 

Forinden udledning i den kommunale spildevandsledning bliver dette spildevand fra både 

kreaturslagteriet på Vendersgade 6 (dog kun frem til ca. 2001) og svineslagteriet fra omkring 1980 

ledt igennem et anlæg ved svineslagteriets stalde til forrensning af spildevandet.  

 

Før 1980 blev spildevandet fra kreaturslagteriet formentlig sammen med spildevandet fra 

svineslagteriet ledt gennem nogle bundfældningstanke under svineslagteriet. Kloaksystemet 

fremgår af bilag 4 og bilag 6B og 7B. 

 

Indhold af miljøfremmede stoffer mv.  i spildevandet og slam opsamlet ved mekanisk forrensning af 

spildevandet fra svineslagteriet inden afledning til offentlig kloak er nærmere omtalt i kapitel 6. 
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5.2.2 Forureninger, hidtidige undersøgelser og andre potentielle 

forureningskilder  

Omtalte resultater fremgår af bilag 13, tabel 13A og 13B, ligesom omtalte boringer og porelufts-

målepunkter er vist på bilag 7B. 

 

Forureninger med relation til slagteriaktiviteterne: 

 

Nord for kedelrummet, delvis under en efterfølgende slagtehal, er der konstateret en ikke afgrænset 

olieforurening fra to tidligere, fuelolietanke på i alt 60.000 l. Analyserne viste et indhold af olie på 

op til 69.000 mg/kg TS i jordprøve udtaget 2 -4 meter under terræn ved tank T37. Det olieforurene-

de område er kortlagt på vidensniveau 2 i medfør af jordforureningsloven og er angivet på bilag 2B.  

 

Ved kedelrummet er der konstateret en olieforurening, som ikke er ikke afgrænset. Analyserne viste 

et indhold af olie på op til 670 mg/kg TS i jordprøve udtaget 0,5 meter under terræn i boring 13. 

 

På vestsiden af slagteribygningen, ude i Vendersgade, blev der i 1992 konstateret udslip fra en 

olieledning. Der er oprenset forurenet jord ned til 1,5 m u.t. og der er oppumpet ca. 1.200-1.400 l 

olie ved oppumpning af forurenet grundvand frem til 1996. Der er efterladt en ikke endeligt afgræn-

set restforurening i jorden. Ved Rambølls boringer i 2012 er der målt 960 µg/l olie og 0,02 µg/l 

toluen i boring 19 tæt ved boringen B4-DC.  

 

Ved værksted for murer, tømrer og maler, er der konstateret en mindre, ikke afgrænset, terrænnær 

olieforurening i boring 49.  Analyserne viste et indhold af olie på op til 110 mg/kg TS i jordprøve 

udtaget 0,5 meter under terræn. ). Der er ikke påvist indhold af PAH og metallerne bly, cadmium, 

chrom, kobber, nikkel og zink over Miljøstyrelsens grænseværdier. Olieforureningen er ikke påvist i 

vandprøven fra boringen. 

 

Ved tank 22 (rørføring), lige vest for værksted for murer, tømrer og maler, er der konstateret en 

ikke afgrænset olieforurening. Analyserne viste et indhold af olie på op til 960  mg/kg TS i jordprø-

ve udtaget 3,5 meter under terræn ved grundvandsspejl i boring 22. 

 

I gårdrummet mellem værksted og kedelrum ved rensekar er der ved analyse af jordprøve i en bo-

ring 0,5 meter under terræn konstateret et indhold af bly på 110 mg/kg TS i boring 48. Indholdet er 

ikke afgrænset hverken vertikalt eller horisontalt. Der er ikke påvist indhold af andre metaller, 

kulbrinter og PAH over Miljøstyrelsens grænseværdier. 

 

I boringenT2 (tæt ved boringen B4-DC) ved fyringsolietank (6.000 l), påfyldningsstuds og tidligere 

stander er der ikke påvist indhold af kulbrinter og BTEXN i grundvand og i jordprøve udtaget 0,5 

m.u.t. I boringen T28 v ed gasolietanke (2  á 15.000 l) er der ligeledes  ikke påvist  indhold af kul-

brinter og BTEXN i grundvand og i jordprøve udtaget 3,0 m.u.t.  

 

AOX er i vandprøver udtaget af RM i oktober 2012  i boringerne B4-DC, B401 og B402 fundet i 

koncentrationer på  henholdsvis 200, 24 og 13  µg/l, NVOC på 47,  8,1 og 9,0 mg/l samt chlorid på 

1100, 170 og 41 mg/l.  

 

Som omtalt i afsnit 2.2 har Rambøll i maj 2013 udtaget vandprøve fra B4-DC. Resultaterne kunne 

hverken lokalisere kilder til de forhøjede indhold AOX-indhold eller identificere enkeltstoffer, som 

kan forklare indholdene. Resultaterne er omtalt i afsnit 2.2 og resultatet af TerrAtesten fremgår af 

tabel 8.6. 

 

Alle vandprøver er udtaget i toppen af det sekundære grundvand. 
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Konservesfabrik med pølsemageri og skinkeafdeling (1960- primo 1990’erne) 

 

Der foreligger kun få oplysninger om indretning og drift mm. af konservesfabrikken, hvor der har 

været op til ca. 60 ansatte. Det er oplyst, at der har været pølsemageri i stuen og i en del af kælde-

ren, hvor der derud over har været lager for konservesdåser. Den anvendte kødfars er fra produk-

tionsområdet pumpet rundt i rør. På 1. og 2. sal har der været hhv. pakkeri og kølerum. Der har 

været små værksteder i stuen og på første sal, og fra 1966 et risletårnanlæg i sydenden af bygningen 

til køling af autoklaverede konservesdåser. Sidst i perioden blev pakkeriet udvidet til en del af en 

bygningen mod vest,  henover Vendersgade. 

 

Det er oplyst, at produktionen i miljømæssig henseende ikke afviger fra anden levnedsmiddelforæd-

ling og at rengøringen i produktionslokalerne er direkte sammenlignelig med rengøring i forbindel-

se med slagteriaktiviteterne og at der er anvendt de samme rengørings- og desinfektionsmidler. 

Dette gælder dermed også processpildevandet. Tilsvarende vurderes organisk affald i form af kød-

rester og øvrige typer affald, olie- og kemikaliaffald m.m.,  at være sammenligneligt med affald fra 

slagteriaktiviteterne på grunden.  

 

I risletårnanlægget blev der anvendt ionbyttet vand, som blev tilsat aktivt chlor (hypochlorit), 

indhold: 0,5 – 0,8 mg aktivt chlor/l, og recirkuleret, således at der alene var en udskiftning på 60 

m3/mdr., som blev udledt til kloak. Før 1966 blev der brugt omkring 500 m3/døgn til køling /58/. 

Det er ikke oplyst hvorvidt kølevandet før 1966 blev tilsat desinfektionsmidler, eller hvorvidt der 

efterfølgende er ændret på driften af risletårnanlægget. 

 

Der er aldrig fremstillet metaldåser på virksomheden. Alle konservesdåser er indkøbt udefra og kun 

fyldt, lukket, autoklaveret og etiketteret på virksomheden. 

 

Spildevand fra konservesfabrikken er afledt til kloak i Vendersgade på slagterigrunden.  

 

Konservesfabrikkens placering er angivet på bilag 6B, samt på luftfotos fra 1965 og 1987 (se bilag 5B 

og 5C). 

 

Der er ikke oplysninger om hvor stor en del af produktionslokalerne, der er rengjort og desinficeret 

i et omfang svarende til ”kødbærende flader” i forbindelse med slagteriaktiviteterne. 

 

Efter at driften blev af konservesfabrikken blev indstillet blev lokalerne overtaget af DC og primært 

anvendt til lager og pakkeri. 

 

Linds Kemiske fabrik (661-00022), Vendersgade 30, 1941-1968 

 

Der er fremstillet sæbe af destruktionsfedt, ekstrakter og foretaget omhældning af div. midler på 

dåser og flasker. Der kan være håndteret terpentin, som blev solgt til detailhandel. Der foreligger 

ikke yderligere oplysninger om virksomhedens indretning og drift.  Der kan evt. være benyttet 

desinfektionsmidler og fedtrensemidler. Efterfølgende opføres samlestald til svin og anlæg til 

spildevandsrensning henover området. 

 

Fabrikkens placering er angivet på bilag 6B samt på luftfoto fra 1945 og 1965 (se bilag 5A og 5B). 

 

Der foreligger ingen oplysninger om indretning, drift og spildevandsafledning fra Linds Kemiske 

fabrik. Placeringen sandsynliggør, at spildevandsafledningen kan have foregået til kloak på 

slagterigrunden i Fonagervej eller i Vendersgade nord for Fonagervej. Direkte afledning til offentlig 

kloak i Struervej har også været en mulighed. Det kan ikke afvises, at indretning af virksomheden 

har betydet afledning af spildevand til samtlige nævnte kloakker eller måske kun til en eller to af de 

nævnte muligheder. 
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På den tidligere fabriksgrund er der i boring 12 A konstateret indhold af TCE og PCE op til hhv. 4,6 

og 2,3 ug/. Der er ikke  påvist indhold af kulbrinter i vandprøven. I jordprøver udtaget 1,0 m.u.t. fra 

boringerne 12A og 12B  er der ikke påvist indhold af kulbrinter samt indhold af PAH og metallerne 

bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink over Miljøstyrelsens grænseværdier. 

 

I poreluftprøver i  12-PL2 og 12PL4 er der påvist indhold af TCE og PCE på op til hhv. 140 og 130 

µg/m3,, kulbrinter op til 110 µg/m3, og benzen op til 2,6 µg/m3 . Poreluftsprøverne er også analyseret 

for polære opløsningsmidler. Der er ikke konstateret overskridelser af afdampningskriterierne, men 

dog et mindre indhold af acetone, op til 9,6 µg/m3. 

 

Det vurderes ud fra de foretagne undersøgelser, at forurening fra Linds Kemiske fabrikker ikke har 

bredt sig til Shell Servicestationen sydvest for. Nær Shell-grunden er der boring 12-B34/eller 27B34 

påvist lavt indhold af TCE på 0,25 µg/l, ingen indhold af kulbrinter, dog et indhold af BTEX på 

0,023 µg/l og PAH på 0,051 µg/l og i boringen 12/27B24 et indhold af TCE på 0,028 ug, et indhold 

af totalkulbrinter på 210 µg/l, BTEX på 0,47 µg/l, PAH på 0,04 µg/l. Vandprøverne har desuden 

ikke indhold af bly, cadmium, kobber og zink over Miljøstyrelsens grænseværdier /8,14/. 

 

Alle vandprøver er udtaget i toppen af det sekundære grundvandsmagasin. 

 

Linds Kemiske Fabrik flyttes til Lægårdvej 92 i Holstebro (ikke i nærheden af slagterigrunden), 

hvor der ligeledes fremstilles sæbeprodukter, evt. med anvendelse af nye metoder/stoffer. Ring-

købing Amt foretog miljøundersøgelser på denne lokalitet i 1989. Der er oplysninger om lagertanke 

med produkter/tanke indeholdende hhv.  96,5 % ligekædet alkylbenzensulfonsyre, 1,5% neutralolie 

og 2% svovlsyre og vand; fedtalkohol; ethoxylat; talgalkoholsulfat og alkylbenzensulfat. Undersøgel-

serne er udført i henhold til branchevejledningen, bl.a. grundvandsanalyse for fosfater, anion- og 

nonion-aktive stoffer, polære og upolære stoffer samt kulbrinter.  Der findes ikke betydende grund-

vandsforurening /29/. 

 

Shell Servicestation med autoværksted (661-30304) tidl., Struervej 54, 1938 – 1987  

 

Aktiviteterne omfattede salg af benzin og dieselolie ligesom der har været autoværksted. Afledning 

af spildevand fra virksomheden er sket direkte til offentlig kloak i Struervej.  

 

Shell’s placering placering fremgår af bilag 6B samt på luftfoto fra 1945, 1965 og 1987 (se bilag 5A-

5C). 

 

I 2006 blev der afgravet olieforurenet jord (1.453  tons) ned til ca. 4,5 m u.t. og efterladt ca. 1.000-

1.200 kg olieprodukt under bygning samt under Struervej. Efterfølgende grundvandsmonitering 

(med indhold af totalkulbrinter op til 46.000 µg/l, og BTEX op til 26.000 µg/l og naphtalen op til 

200 µg/l i boringerne 27-B20 og 27B26 viser en stabil, grænsende til aftagende forureningsfane i 

det terrænnære sekundære grundvandsmagasin. Forureningsfanen vurderes kun at have en ud-

strækning på omkring 20 meter i sydvestlig retning og væk fra kildegrunden i toppen af det sekun-

dære grundvandsmagasin. Der ikke observeret en vertikal nedsivning til dybden 8-10 m u.t. 

 

Det olieforurenede område er kortlagt på vidensniveau 2 i medfør af jordforureningsloven og er 

angivet på bilag 2B.  

 

Der er i 2007 i forbindelse med oprydning af en konstateret olie- og benzinforurening etableret flere 

boringer på og omkring grunden bl.a. til vurdering af forureningens udbredelse og muligheder for 

naturlig nedbrydning. Flere vandprøver er i den forbindelse bl.a. analyseret for nitrat (<0,5-180 

mg/l), sulfat (6,3-180 mg/l), bicarbonat (9,1-310 mg/l), jern (0,33-13 mg/l) og mangan (0,049-1,4 

mg/l), enkelte desuden for ilt (0,32-0,94 mg/l)og NVOC (3,5-8,9 mg/l).  
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Vandprøverne er primært udtaget i toppen af det sekundære grundvandsmagasin, en enkelt ca. 

midt i magasinet (8-10 m.u.t.). 

 

Gartneri (661-30920), tidl. Struervej 34 og Struervej 30-30a, 1949 – 1970'erne 

 

Gartneriets areal har været på ca. 2.000 m2 med drivhuse på hovedparten af arealet. Produktionen 

omfattede chrysantemum-stiklinger med salg fra butik på ejendommen. Ejendommen ligger umid-

delbart ud til Struervej, hvorfor spildevand fra ejendommen formentlig altid har været afledt til of-

fentlig kloak i Struervej.  

 

Gartneriets placering fremgår af bilag 6B samt på luftfoto fra 1945 og 1965 (se bilag 5A og 5B). 

 

Rambøll har i oktober i 2012 foretaget to undersøgelsesboringer (22 A+B) på grunden. Der blev 

ikke påvist indhold af chlorphenoler, men indhold af nedbrydningsprodukter af atrazin op til niveau 

med grundvandskriteriet (0,1 µg/l) og indhold af BAM op til 2,5 gange kriteriet, men der er ud fra 

vandanalyserne ikke tegn på betydende grundvandsforurening.  

 

Vandprøven fra boring 22A har desuden indhold af BTEX på 0,07 µg/l ,mens der ikke er påvist 

kulbrinter. 

 

Vandprøverne er udtaget i toppen af det sekundære grundvandsmagasin. 

 

Undersøgelser foretaget af DC  samtidigt med nærværende undersøgelse af forekomsten af AOX.  

 

5.2.3 Senere undersøgelser foretaget af DC 

Efter yderligere afgravning af olieforurenet jord (482 tons) før jul 2013 ved den tidl. Shellstation er 

der kun efterladt en mindre mængde olieforurenet jord ude under Struervej samt under en gasled-

ning inde på grunden.  Gasledning og underliggende jordforurening fjernes, når kreaturslagteriet er 

afviklet, fra april 2014. Det er vurderet, at restforureningen ude under Struervej ikke giver anled-

ning til grundvandsforurening inde på grunden /24/. 

 

5.3 Vendersgade 40 

Dette kapitel omhandler en beskrivelse af potentielle forureningskilder i forbindelse med aktivite-

terne på nordlige del af slagterigrunden ud fra de i indledningen til kapitel 5 nævnte referencer. 

Hvor der er anvendt andre referencer, er disse angivet særskilt. 

 

Der har været boliger, talgsmelteri (ca. 1951-2013), kreaturslagteri med sanitetsslagteri (1952-primo 

1990’erne), fryselager (ca. 1980 - ca.2000) og et opskæreri af kød fra kreaturer (medium 1970’erne - 

med. 2000’erne), parkeringsareal og en mindre jordvold i området. 

 

Starttidspunktet for talgsmelteriet er ikke oplyst, men skønnes at kunne være opstartet sammen 

med kreaturslagteriet.  Fryselageret startstidspunkt er skønnet ud fra luftfoto. 

 

I det følgende afsnit 5.3.1 beskrives de potentielle forureningskilder i fra kreaturslagteriet, talgsmel-

teriet, opskæreriet og fryselageret, i 5.3.2 beskrives konstaterede forureninger, hidtidige forure-

ningsundersøgelser og andre potentielle forureningskilder og i 5.3.3 undersøgelser foretaget sam-

tidigt med nærværende undersøgelse af forekomsten af AOX i området ved Vendersgade 40.   

 

Der er ikke oplysninger om andre potentielle forureningskilder i området.  
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5.3.1 Potentiel forureningskilder, kreaturslagteri, talgsmelteriet, opskæreri og 

fryselager 

Beskrivelse af kreaturslagteriet, talgsmelteriet, opskæreriet og fryselageret er suppleret med oplys-

ninger fra tilslutningstilladelse for afledning af spildevand fra 2001 og oplysninger fra et kommu-

nalt miljøtilsyn på talgsmelteriet i 2004 /59,62/. 

 

Der er ikke oplysninger om indretning, drift og opbevaring af affald mm. for området fra før om-

kring medio 1990’erne. 

 

Kreaturslagteriet slagtede inden lukningen i midten af 1990’erne op til 2500 kreaturer ugentligt på 

2 linier, svarende til en slagtekapacitet på op til ca. 100.000 kreaturer pr. år.  

 

På talgsmelteriet blev der produceret fedt til sæbe og fedtegrever til dyr. Produktionskapaciteten er 

oplyst til 5 tons pr. time ved et kommunalt tilsyn i 2004. Produktionen var før 2000 ca 1/3. I 2004 

var der beskæftiget 2 personer. 

 

Der er ikke produktionsoplysninger fra opskæreriet. Fryselageret har udelukkende været anvendt til 

oplag af færdigtpakkede varer.  

 

Beliggenhed og seneste indretning af det tidligere kreaturslagteri, talgsmelteriet, opskæreriet og 

fryselageret fremgår af bilag 6A, mens der på bilag 7A er vist hovedkloakledninger, primære om-

råder med hypochloritanvendelse samt områder med processpildevand, herunder mulig anvendelse 

af hypochlorit.  

 

På bilag 6A er angivet de seneste aktiviteter og bygninger i området. Her er det kun bygningen med 

talgsmelteriet, der er fra det tidligere kreaturslagteri. Den resterende del af kreaturslagteriet er ned-

revet og erstattet af bygning i 2002 med kølerum mv. til svineslagteriet på Vendersgade 20-30. 

Talgsmelteriet har før ca. 2000 været i kælderen og efterfølgende i rummene ovenover. Før 2000 

var der kølerum og maskinstue i rummene over kælderen. 

 

Kælderen under opskæreriet er anvendt til lager siden omkring 2000. 

 

Der har i forbindelse med kreaturslagteriet og talgsmelteriet været tilknyttet maskinværksteder, 

maskinstue, kemikalierum (i nordligste bygning på slagterigrunden med kedelrum), vaskepladser, 

mindre kølerum og fryserum, 2 transformatorer (indendørs), kedelrum, olietanke, lagerrum/-byg-

ninger, kontorer, folkerum og kantine. Der har desuden været sanitetsslagteri, pakkeri, stalde og p-

pladser. 

 

Der er ikke oplysninger om værkstedsaktiviteter og oplagsrum for kemikalier  mv. i forbindelse med 

fryselageret og opskæreriet. 

 

Der er ikke kendskab til pesticidanvendelse i området siden midten af 1990’erne.  

 

Der er ikke oplysninger om tilførsel af fyldjord til området. 

 

Drift kreaturslagteriet, talgsmelteriet, opskæreriet og fryselageret  

 

Der foreligger ingen beskrivelser af slagteprocessen på kreaturslagteriet, herunder oplysninger om 

affald/farligt affald. Processen og affaldstyperne er formentlig sammenlignelig med aktiviteterne på 

kreaturslagteriet på Vendersgade 6. 

 

Kreaturslagteriet lukkede først i 1990’erne og har således haft drift i en periode hvor gødning fra 

dyretransporter, vaskepladser og stalde  samt  gødning, blod og rester fra slagteriprocessen ikke er 
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opsamlet inden spildevandet fra vaskepladser og slagteridelen er afledt til kloak. Der er ikke kend-

skab til garvning af kohuder. 

 

Produktionen i talgsmelteriet har foregået uden brug af miljøfremmede hjælpestoffer, dog er der er 

anvendt rengørings- og desinfektionsmidler. Processen omfatter knusning af  råvaren oksefedt, med 

efterfølgende opvarmning via damp for separation af talg. 

 

Der foreligger ingen nærmere oplysninger om indretning af drift mm. af opskæreriet. Produktionen  

afviger sandsynligvis ikke i  miljømæssig henseende fra  anden levnedsmiddelforædling. Rengøring 

i produktionslokalerne er formentlig direkte sammenlignelig med rengøring i forbindelse med slag-

teriaktiviteterne  med  anvendelse af de samme rengørings- og desinfektionsmidler. Dette gælder 

dermed også processpildevandet. Tilsvarende vurderes organisk affald i form af kød/benrester og 

øvrige typer affald, olie- og kemikaliaffald m.m.,  at være sammenligneligt med affald fra slagteriak-

tiviteterne på grunden. 

 

Der har ikke foregået nogen produktion i fryselageret, der kun har haft lagerfunktion. 

 

Vaskepladser 

 

De 2 vaskepladser i området er generelt benyttet til indvendig vask af lastbilers lastrum efter 

aflæsning af dyr til slagtning. Der kan være benyttet en svag natriumhydroxid eller brintoverilte 

opløsning i forbindelse med afvaskningen. Fra vaskepladserne er spildevandet formentlig ledt til 

sandfang før tilledning til kloaksystemet. 

 

Ud over organisk stof fra dyrene, savsmuld fra lastbilerne og ovennævnte rengøringsmidler i 

mindre målestok vil der typisk kunne forekomme mindre indhold af kulbrinter, tungmetaller og 

PAH’er i afløbsvandet. 

 

Maskinværksteder 

Maskinværksteder har ifølge de foreliggende historiske oplysninger i de seneste årtier kun været 

benyttet til reparationer og vedligeholdelse uden brug af særlige kemikalier, og uden olieudskillere 

og smøregrave. Der er foretaget slibning, svejsning og drejning/fræsning af metalemner uden 

afledning af processpildvand. Efter 2000 opbevares hydraulik- og kompressorolie på den tidligere 

Shell station på slagterigrunden. Der foreligger ingen oplysninger om oplag og aktiviteter på 

værkstederne fra den første del af driftsperioden (ca. 1951-2000), men oplagene af diverse olier har 

sandsynligvis været i tilknytning til værkstederne. 

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra værksteder og maskinstuer omfatte olieprodukter, 

chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller og vandblandbare opløsningsmidler /9/. 

 

Kedelrum  

 

Der har fra ca. 1998 - og formentlig også i tiden før - sandsynligvis foregået reparationer og ved lige-

holdelse som det har været tilfældet på maskinværkstederne og andre værksteder i området. 

 

Ifølge Rambøll kan potentiel forurening fra kedelrum potentielt indeholde forurening med oliepro-

dukter og chlorerede opløsningsmidler/9/. Endvidere kan der have været overtryksventil indehol-

dende kviksølv. 
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Transformatorer 

 

Der har været 2 indendørs placerede transformatorstationer (600 og 630 KVA) i området. Den 

første transformator kan være fra 1974 eller tidligere, ligesom starttidspunktet for den anden er 

ukendt/56/. 

 

Køle- og fryserum samt fryselager  

 

Fryselageret, frost- og kølerum  i tilknytning til talgsmelteriet, kreaturslagteriet og opskæreriet har 

så vidt det er oplyst  altid været kølet ned via køleanlæg med ammoniak. Der har ikke været egent-

lige oplag af ammoniak, da kølemidlet (ammoniak) udelukkende har været internt i kølesystemet. 

Anlægget er med jævne mellemrum efterfyldt fra gasflasker, leveret ved behov for påfyldning og 

returneret efter påfyldning.  

 

Fryselageret har altid været benyttet til færdigt pakkede varer og det vurderes at det samme gælder 

for frostrum.  

 

I forbindelse med kantiner, kontorfunktioner og lign. har der været almindelige køle/fryse/aircon-

ditionsanlæg, som kan have brugt forskellige kølemidler. 

 

Rengøring og desinfektion 

 

Der foreligger ingen oplysninger om rengøring og desinfektion på det tidligere kreaturslagteri, 

ligesom der ikke foreligger oplysninger med hensyn til  talgsmelteriet og opskæreriet i tiden før 

1998. Rengøring og desinfektion  på det tidligere kreaturslagteri  er formentligt foretaget dagligt 

med forskellige rengørings- og desinfektionsmidler (indeholdende natriumhypochlorit) i områder 

med kødbærende flader, som det er tilfældet på kreaturslagteriet på Vendersgade 6 og svineslag-

teriet på Vendersgade 20 og 30. Midlerne har sandsynligvis været opbevaret i tilknytning til slagte-

gangen og produktionslokalerne, måske sammen med midler anvendt til talgsmelteriet før 1998. 

 

Rengøringen af talgsmelteriet er siden DC kom til i 1998  foretaget dagligt med meget basiske og 

syreholdige rengøringsmidler samt chlorholdige rengøringsmidler (hypochlorit). Rengøringen 

omfattede rengøring af arbejdsredskaber, transportbånd, maskiner og gulve. Disse er efterfølgende 

skyllet med vand der er afledt til kloak. Det har sandsynligvis også været tilfældet fra opstarten ca. 

1951 frem til 1998. 

 

Chlorforbruget er oplyst til godt 41 kg chlor/år henholdsvis på opskæreri og talgsmelteriet efter 

1998.  Chlorforbruget er summen af chlor i desinfektionsmidlet og evt. chlor stammende fra kom-

binationsmidler indeholdende både vaskeaktive stoffer og desinfektionsmiddel.  Produktionsud-

styret i talgsmelteriet er primært rengjort hvor rengøringsmidlet og efterfølgende desinfektions-

midlet cirkulerer i systemet inden afledning til kloak.  

 

Fryselageret og fryserum har altid været benyttet til færdigt pakkede varer. Rengøring har alt 

overvejende omfattet fejning. 

 

Der er foretaget rengøring hver 2. -5. dag i kølerum, nu til dags med gulvvaskemaskine, tidligere ved 

spuling. Der er brugt alm. rengøringsmidler (dvs. ikke hypochlorit). Rambøll har vurderet,  at der 

ikke kan have været forurening i forbindelse med driften af fryselager og fryserum /9/, hvilket lige-

ledes må gælde for kølerum. 
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Oplag af kemikalier 

 

Rengørings- og desinfektionsmidlerne har fra 1998, da DC kom til, været opbevaret efter DC’s 

interne forskrift, dvs. opbevaret i originalemballage og i forsvarlige spildbakker.  

 

På talgsmelteriet er midlerne siden 1998 opbevaret i talgsmelteriet i et rum beliggende i stueetagen 

med fuld kælder under. 

 

Der er ikke oplysninger om opbevaring i perioden ca. 1951-1998 på talgsmelteriet og opskæreri, og 

for kreaturslagteriet (Vendersgade 40) ca. 1951- til medio 1990’erne.  Det formodes, at midlerne har 

været opbevaret i tilknytning til produktionslokalerne samt i kemikalierum i den nordligste bygning 

på slagterigrunden. 

 

Vandforbrug, spildevandsmængder og afledning af spildevand 

 

Der foreligger ingen oplysninger om afledte spildevandsmængder og vandforbrug fra de forskellige 

aktiviteter på kreaturslagteriet. Spildevandsmængderne i det følgende er i stedet skønnet ud fra 

foreliggende oplysninger om årligt vandforbrug og antal slagtede dyr på kreaturslagteriet på 

Vendersgade 6. 

 

Der er på kreaturslagteriet på den nordlige del af slagterigrunden slagtet op til ca 2.500 kreaturer 

ugentligt (ca. 100.000 stk/år) frem til det lukkede først i 1990’erne. Der foreligger ingen oplysnin-

ger om antal slagtede kreaturer for driftsperioden. Kreaturslagteriet på den sydlige del af slagteri-

grunden (Vendersgade 6) forbrugte som nævnt tidligere ca. 40.000 m3 spildevand ved slagtning af 

69.000 kreaturer i 1992/93-2001/02 (gennemsnitstal). Her ud fra kan der for slagtning af 100.000 

kreaturer/år beregnes en årlig spildevandsmængde på ca. 58.000 m3, hvilkte her anvendes som 

skøn gældende for først i 1990’erne. 

 

Som nævnt ved kreaturslagteriet på Vendersgade 6 var vandforbruget noget nær det dobbelte pr. 

slagtet kreatur i 1985 i forhold til 2001. Spildevandsmængden kan derfor have været op til en faktor 

2 større end det beregnede niveau for først i 1990’erne svarende til ca. 116.000 m3  ved fuld udnyt-

telse af slagtekapaciteten. I driftsperioden frem til midt 1980’erne er der angivet et skøn svarende 

til, at der i gennemsnit slagtes det halve antal kreaturer med en spildevandsmængde pr. kreatur 

svarende til det anvendte for perioden midt 1980’erne-først i 1990’erne. 

 

De skønnede spildevandsmængder afledt til kloak i Fonagervej fra kreatuslagteriet er angivet i tabel 

5.9 ud fra foreliggende oplysninger for driftsperioden 1951 til først i 1990’erne. 

 

Kreaturslagteri. Vendersgade 

40 

Antal slagtede kreatur pr. år Spildevand 

 

m3/år 

1951-midt 1980’erne  ca. 50.000 ca. 58.000 

Midt 1980’erne-først i 

1990’erne  

ca. 100.000 ca. 116.000 

Først i 1990’erne (max.) ca. 100.000 ca. 58.000 

TABEL 5.9 SPILDEVANDSMÆNGDER AFLEDT TIL KLOAK I FONAGERVEJ 

Der er desuden afledt sanitetsspildevand og spildevand fra vaskepladser, værkstederne og kraftcen-

tralen. Der foreligger ingen oplysninger om mængder fra de forskellige afsnit og afdelinger. Spilde-

vandsafledningen fra værkstedet og kraftcentralen har primært omfattet sanitetsspildevand ligesom 
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afledning af spildevand fra vaskepladser skønnes at være på niveauet 5000 m3/år skønnet ud fra 

erfaringerne på kreaturslagteriet, Vendersagde 6. Kloaksystemet er desuden tilført overfladevand 

fra befæstede og bebyggede arealer. 

 

Det er oplyst af DC, at der fra skæreriet og talgsmelteriet afledes ca. 11.000 m3 spildevand årligt fra 

rengøring/desinfektion m.m. og ca. 3.000 m3  limvand fra talgsmelteriet. Der foreligger ikke 

yderligere oplysninger for dette område. Spildevandsafledningen fra fryselageret skønnes at være 

begrænset, da der ifølge DC primært er foretaget rengøring af lokaler ved fejning og kun yderst 

sjældent ved spuling med vand uden anvendelse af div. rengørings- og desinfektionsmidler. 

 

DC har oplyst, at produktionen på talgsmelteriet før 2000 kun var ca. 1/3 af niveauet efter 2000. 

Det vides ikke om det har betydet en tilsvarende reduktion i spildevandsmængden.  For perioden 

1951 – 2000 er der angivet en vandmængde svarende til en skønnet fordeling mellem talgsmelteri 

og opskæreri samt en erfaring om generelt øget vandforbrug før ca. 1998 – jf. afsnit 6.1.4.  

 

De skønnede spildevandsmængder afledt til kloak i Fonagervej og Struervej fra talgsmelteriet og 

opskæreriet er angivet i tabel 5.10 ud fra foreliggende oplysninger for driftsperioden 1951 til 2013.  

 

Talgsmelteriet og 

opskæreriet, 

Vendersgade 40 

Spildevand 

(m3/år) 

Bemærkning 

Opskæreri 

Medio 1970’erne - medio 

2000 

Op til ca. 20.000  Afledt til kloak i Struervej  

Talgssmelteri 

1951- 2001 

Op til ca. 4.000 Afledt til kloak i Fonagervej 

Talgsmelteri  

2001-2013 

Op til ca. 4.000  Afledt til kloak i Struervej 

TABEL 5.10 SKØNNEDE SPILDEVANDSMÆNGDER AFLEDT TIL KLOAK FRA TALGSMELTERIET OG 

OPSKÆRERIET. 

De i tabel 5.10 angivne spildevandsmængder fra talgsmelteriet omfatter processpildevand indehol-

dende limvand og vand fra den daglige rengøring. Limvandet består af vand, der er bundet i den 

ubehandlede fedt og som frigives ved smeltning, vand fra is anvendt til køling af fedtet samt kon-

denseret vanddamp. Vandmængden der er bunden i fedtet er ca. 100 l pr. ton, mens øvrigt vand 

udgør ca. 150 l pr. ton.  

 

Der har også foregået afledning til kloak af oppumpet grundvand fra grundvandspumpe etableret til 

tørholdelse af kælder under området med opskæring af kød. Der foreligger ingen oplysninger om 

driftsperiode og oppumpede mængder. Efter det oplyste har der været tale om grundvandssænk-

ning i meget begrænset omfang. 

 

Der er desuden afledt sanitetsspildevand fra de forskellige aktiviteter i området samt overfladevand 

fra befæstede og bebyggede arealer til kloaksystemet. 

 

Procespildevandet fra talgsmelteriet incl. maskinstue fra det tidligere kreaturslagteri  er før 2001 

afledt via kloakledning umiddelbart øst for bygningen (ved udskiller A) med forløb mod syd langs 

vejen Ved Banen og videre i vestlig retning langs Fonagervej tværs over slagterigrunden til det 

kommunale kloaksystem i Struervej. 

 

Processpildevandet fra det tidligere kreaturslagteri incl. spildevand fra maskinværksted og kedel-

rum er afledt til ovennævnte kloaksystem i Fonagervej. 
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Spildevandsafledningen er ændret efter 2001, hvor processpildevandet fra talgsmelteriet afledes 

sammen med spildevand fra fryselageret og opskæreriet  til det kommunale kloaksystem i Struervej.  

 

Afløb fra bygningen (med lager, kedelrum og kemikalierum) i det nordvestligste hjørne af området 

er via brønd B ført til spildevandsinstallationerne ved fryselageret. 

 

Indhold af miljøfremmede stoffer mv. spildevandet og slam opsamlet ved mekanisk forrensning af 

spildevandet på slagterigrunden inden afledning til offentlig kloak er omtalt nærmere i kapitel 6. 

 

Jordvold 

 

Jordvolden antages at indeholde overfladejord afrømmet i forbindelse med anlæg af bygninger mm. 

på slagterigrunden. Jordvoldens volumen er bestemt til ca. 45 m3 jord og der er ikke ved 

undersøgelsen udført i oktober 2012 konstateret indhold af kulbrinter, metaller eller PAHér over 

Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier i jordprøver udtaget ved pkt. 45 /13/.  

 

Analyseresultaterne fremgår af bilag 13B.  

 

5.3.2 Forureninger, hidtidige undersøgelser og andre potentielle 

forureningskilder  
Omtalte resultater fremgår af bilag 13, tabel 13A og 13B, ligesom omtalte boringer og porelufts-

målepunkter er vist på bilag 7A. 

 

På den sydlige del af området (hvor der senest har været bygning med kølerum mm. til svineslag-

teriet) har der været 6 nedgravede olietanke (samlet volumen ca. 230.000 l til fuel- og gasolie) samt 

kedel- og værkstedsbygning tilknyttet talgsmelteriet og kreaturslagteriet. Bygningen er fjernet og 

alle olietanke er fjernet. Der blev i den forbindelse udført en forureningsundersøgelse og delvis 

oprensning af olieforurenet jord i 2002. Der er efterladt en mindre restforurening ca. 2-3 m.u.t. 

indeholdende op til ca. 50 kg olie. Der er målt koncentrationer af kulbrinter op til 7.200 mg/kg TS 

(delvis nedbrudt gasolie) ved T10 /8/.  Det olieforurenede område er kortlagt på vidensniveau 2 i 

medfør af jordforureningsloven og er angivet på bilag 2B.  

 

Der er påvist jordforurening 2013 fra et overfladespild i boring 32 ved talgsmelteriet  med motor/-

smøreolie el. lign. 0,5 m.u.t. på 160 mg/kg TS. Forureningen er ikke afgrænset; men der skønnes at 

være ca. 50 m3 forurenet jord.  

 

Der er i 2013 foretaget poreluftmålinger under gulv i området med overfladespildet. Der er i alle 

målingerne påvist overskridelser af afdampningskriterierne for total kulbrinter (op til 16 gange 

kriteriet i 32-Pl3) og benzen (op til 12 gange kriteriet (32-Pl1), mens der ikke påvist indhold af 

chlorerede opløsningsmidler over afdampningskriterierne.    

 

Rambøll har i 2013  desuden etableret undersøgelsesboringer (alle filtersat 2-4 m.u.t)  ved brønd A 

og B samt udskiller A. Der er ikke påvist indhold af totalkulbrinter, PAH’er, bly, cadmium, chrom, 

kobber, nikkel og zink over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier i jordprøver udtaget 3,0 m.u.t. Der 

er desuden ikke påvist indhold af totalkulbrinter, BTEXN, chlorerede opløsningsmidler og polære 

opløsningsmidler (kun i udskiller A) over grundvandskriterierne /14/. 

 

Boring 43  ved tidligere kedel- og maskinrum er analyseret i vandprøver for chlorerede 

opløsningsmidler, totalkulbrinter og BTEX, og i jord for kulbrinter. Der er ikke påvist indhold over 

analysemetodernes detektionsgrænser. 
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5.3.3 Senere undersøgelser foretaget af DC  

Efterfølgende er der i 2013/14 i forbindelse med fjernelse af bygninger mv. i en del af  området 

Vendersgade 40 (etape I) foretaget undersøgelser af tidl. tankanlæg og tidl. konstateret forurening.  

 

I forbindelse med afgravning af jord efter fjernelse af bygningen med det tidl. maskinværksted ved 

talgsmelteriet (overfladespild ved boring 32) er der ikke konstateret tegn på en større, underliggen-

de forurening. Efter afgravningen (122 tons jord bortskaffet) er der efterladt jord med et indhold af 

olieprodukter svarende til lettere forurenet jord i JP32-4 /24/.   

 

Efter fjernelse af bygning med tidligere kemikalierum (punkt 51) er der i 2013/14 under gulv kon-

stateret en lokal olieforurening (op til 15.000 mg/kg TS ), som efterfølgende blev afgravet (86 tons 

jord bortskaffet). 

 

Omtalte resultater fremgår af bilag 13, tabel 13B, ligesom omtalte boringer og poreluftsmålepunkter 

er vist på bilag 7A. 

 

Samtlige kloakledninger og brønde i etape 1 er opgravet uden der hverken visuelt eller lugtmæssigt 

er konstateret tegn på forurening /24/. 

 

Der er ikke oplysninger eller vurderinger som peger på nye forureningskilder i dette område. 
 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 63 

 

6. Kilder til indhold af AOX på 
slagterigrunden 

I kap. 2 er omtalt tidligere undersøgelser i relation til forekomst af AOX, i kap. 3 miljøfremmede 

stoffer, som kan indgå i en AOX-analyse og i kap. 5 er der foretaget en gennemgang af foreliggende 

oplysninger med hensyn til aktiviteter, konstaterede forureninger og mulige forureningskilder på 

slagterigrunden, set i relation til forekomsten af AOX. I dette kapitel vurderes og afvejes på denne 

baggrund beskrevne mulige kilder til AOX.  Desuden vurderes andre forureningsmæssige forhold, 

der kan være af betydning for forekomsten af AOX i grundvandet – alt i alt med henblik på at skabe 

et grundlag for undersøgelsesstrategi og de efterfølgende undersøgelser. 

 

Andre forureningsmæssige forhold, som kan være af betydning for forekomsten af AOX, omfatter 

bl.a. en kort generel karakteristik af slagterispildevand. Baggrunden er, at spildevandets indhold af 

bl.a. organisk stof udgør en del af grundlaget for dannede chlorholdige forbindelser afledt af anven-

delsen af hypochlorit. 

  

Nedenfor er der i tabel 6.1 givet en oversigt over fundne relevante aktiviteter på slagterigrunden og 

udenfor denne, som vurderes nærmere i forhold til forekomsten af AOX på slagterigrunden. Tabel-

len er et uddrag af en større oversigt over alle identificerede kilder til forekomst af AOX på slagteri-

grunden, vist i bilag 16. Oversigten i bilaget indeholder en begrundelse for hvilke mulige kilder, der 

vurderes nærmere. 

 

Beliggenheden af alle de omtale aktiviteter og mulige forureningskilder fremgår af bilag 6A-C.   

 

Aktivitet Vurderingsafsnit 

Slagterirelaterede aktiviteter - inkl. talgsmelteri og opskæreri 

Rengøring og desinfektion 6.1  

Oplag af rengørings- og desinfektionsmidler samt andre 

kemikalier 

6.1 samt 6.9 vedr. anvendelse af salt 

Kantiner og folkerum 6.2 

Kedel- og maskinrum 6.3 

Værksteder, udendørs rensebar 6.3 

Andre kilder på og udenfor grunden 

Konservesfabrik 6.5 og 6.1 

Linds kemiske fabrik 6.6 

Anvendelse af Pesticider 6.4 

Spildevand, tidl. beboelser 6.7 

Udsivning fra kloak, opstrøms oplande 6.8 

Saltning 6.9  

Naturlige kilder 6.10 

AOX-indhold i indstrømmende grundvand 6.11 

TABEL 6.1 OVERSIGT OVER AKTIVITETER, SOM I DE ANGIVNE AFSNIT VURDERES NÆRMERE SOM 

MULIGE KILDER TIL AOX PÅ SLAGTERIGRUNDEN 
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Alt efter hvilken karakter, de mulige kilder har, vil påvirkning kunne ske fra drift og oplag via 

udsivning fra afløb via kloak, fra udsivning gennem utætte gulve/belægninger, ved spild og uheld. 

Der kan således både være tale om påvirkning af jord og grundvand via kloaksystemet eller ved 

direkte ud/nedsivning. 

 

Placeringen af de aktiviteter, der jf. bilag 15 ikke er tillagt særlig betydning, og deres mulige på-

virkning af omgivelserne indgår naturligvis stadig væk ved vurdering af forureningstilstand og 

sammensætningen af AOX-indholdet i kap 9.   

 

Ud over AOX-relevant påvirkning fra de forskellige aktiviteter m.v. kan forureninger med f. eks. olie 

samt belastningen på grundvandet med organisk stof fra kloakkerne påvirke grundvandets redox-

potentiale og dermed forekomsten af AOX-relevante stoffer.  Dette forhold indgår i undersøgelsen 

og vurdering af undersøgelsesresultaterne. 

 

Når der i de efterfølgende afsnit er anvendt begrebet hypochlorit omfatter dette aktivt chlor fra 

hypochlorit og andre tilsvarende produkter. 

 

6.1 Rengøring og desinfektion ved slagteriaktiviteterne, talgsmelteri og 

opskæreri  

Indledningsvis omtales rengørings- og desinfektionsmidler, rengøringsprocedurer samt oplags- og 

anvendelsesområder ved slagteriaktiviteter, talgsmelteri og opskæreri. Dernæst gives et skøn på 

mængden af anvendt hypochlorit ved de forskellige aktiviteter, med henblik på vurdering af poten-

tiel kildestyrke. Det antages, at konservesfabrikken har anvendt rengørings- og desinfektionsmidler 

på tilsvarende vis. 

 

Ud over rengørings- og desinfektionsmidler er der oplysninger om anvendelse af konserverings- 

midlet natriumsulfit, ligesom der er oplysninger om anvendelse af natriumnitrat som tilsætning til 

konfiscat (kød/benrester). Endvidere er der i en kort periode anvendt EDTA til at fjerne blod. Disse 

stoffer indeholder ikke halogener. 

 

Basisstofferne i relevante rengøringsmidler er i dag typisk /27/:  

 

 Basiske rengøringskemikalier (natrium- og kaliumhydroxid) 

 Sure rengøringskemikalier (salpeter-, fosfor- og mælkesyre) 

 Desinfektionsmidler (natriumhypochlorit, brintperoxid, pereddikesyre, sprit og diverse 

kvaternære ammoniumsforbindelser) 

 

Herudover benyttes også i dag mere specialiserede rengøringsprodukter som optimerer 

rengøringsprocessen, ved f.eks. samtidig at dække flere rengøringstrin.  Alkaliske rengøringsmidler 

af denne type baseres typisk på natrium- eller kaliumhydroxid samt kompleksdanner, 

dispergeringsmiddel, tensider og konditioneringsstoffer. Tilsvarende sure rengøringsmidler baseres 

typisk på salpeter- og fosforsyre samt dispergeringsmiddel, tensider og konditioneringsstoffer. 

 

DC har fremsendt datablade for de midler, de senest har anvendt, idet det samtidig oplyses, at man 

i løbet af DC’s tid på slagterigrunden (siden 1998) har skiftet mellem tilsvarende midler. Datablade 

for de senest anvendte midler findes i appendix C.  

 

Udover Natriumhypochlorit er der tale om rengøringsmidlerne Topmaxx 421 (indeholdende: 

natriumhydroxid, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, amfotære tensider, fedtalkoholethoxylater), P3-

oxonia active (indeholdende: hydrogenperoxid opløsning, eddikesyre, pereddikesyre), ISS alkali 25 

(indeholdende: natriumhydroxid) og ISS Acidfoam 45 (indeholdende: phosphorsyre, 2-(2-

Butoxyethoxy)ethanol, alkylaminoxider, phosphat-estre). 
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De fleste af de aktive stoffer, som indgår i disse midler, er de oven for nævnte, traditionelle basis-

stoffer. Der er tale om stoffer som har været kendt i mange årtier.  

 

De nævnte stoffer har således efter al sandsynlighed også været blandt de væsentligste aktive stoffer 

også i tidligere driftsperioder. Dertil kommer i flg. DC forventeligt nogle sæbe-produkter.  

 

Sidst i 1990’erne blev produkter med LAS, NPE og EDTA udfaset. EDTA er dog efterfølgende på et 

tidspunkt (måske i et årstid) brugt til at fjerne blod fra overflader ved stikstien, på svineslagteriet 

(fokusområde 2). Disse stoffer indeholder ikke halogener. 

 

Blandt de nævnte produkter/aktivstoffer er det kun natriumhypochlorit, der forventes at kunne 

bidrage til indhold af AOX. Er der tidligere anvendt andre chlorholdige produkter, vil disse 

naturligvis ligeledes kunne bidrage til indholdet af AOX.  

 

På sikkerhedsbladet for et andet i handelen værende hypochlorit/natriumhydroxid-produkt /72/ 

bemærkes, at produktet indeholder aktivt chlor, som ”i forbindelse med organisk materiale kan 

danne små mængder af AOX-forbindelser som kan ophobes i miljøet”. 

 

Der foreligger kun oplysninger, fra DC, om hypochlorit-anvendelse for de sidste ca. 15 år, men det 

antages, at hypochlorit har været anvendt i forbindelse med alle relevante aktiviteter på hele slag-

terigrunden siden 1950’erne, jf. afsnit 6.1.1.   

 

De øvrige rengørings- og desinfektionsmidler omtalt ovenfor, samt de i meget begrænset omfang 

anvendte desinfektionsmidler anvendt på vaskepladser (NaOH og Peroxitabs (brintoverilte)) 

bidrager ikke til forekomst af AOX. 

 

Rengøringsprocedure 

 

Ifølge DC er rengøringsproceduren siden 1998  indledt  med en grovskrabning af maskiner og gulve. 

Det opsamlede materiale føres til siloer for biprodukter.  

  

Der foretages derefter en grovspuling med koldt vand, hvorefter der udlægges rengøringsmidler på 

skumform. Efter en passende virkningstid for disse midler foretages afspuling med varmt vand (60 
0C ). Slutteligt desinficeres alle kødbærende flader, herunder gulve m.v., og der afskylles endnu en-

gang med koldt vand. Vandansamlinger på gulve skrabes til afløb. Produktionslokalerne udtørres 

herefter og er dermed klar til næste dags produktion. 

 

Desinfektionen er typisk sket med hypochlorit fire dage hver uge, mens der den femte dag er 

anvendt en syre som desinfektionsmiddel. Ved denne metode skabes et miljøskifte, der modvirker 

dannelse af chlorresistente bakteriestammer og der sikres en afkalkning af produktionsudstyret.  

 

Tidligere har rengøringsproceduren sikkert ligeledes været indledt med en grov afrensning før brug 

af rengørings- og desinfektionsmidler, idet det dog ud fra oplysninger om belastede kloakker må 

antages, at man i mindre grad har opsamlet de forskellige organiske spild og rester. 

 

Områder med anvendelse af hypochlorit 

 

Hypochlorit har været anvendt på svine- og kreaturslagterierne, talgsmelteriet, opskæreri og 

konservesfabrikken. Hovedanvendelsen har været desinfektion af de ”kødbærende flader” inkl. 

lokaler og tilhørende produktionsudstyr. I visse andre lokaler kan hypochloritten måske været brugt 

enkelte gange.  
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De områder, hvor hypochlorit og rengøringsmidler er anvendt, er indtegnet på situationsplaner i 

bilag 7A (Vendersgade 40), 7B (Vendersgade 20 og 30) og 7C (Vendersgade 6). Her ses både 

områder med primær anvendelse (markeret med rød skravering) og områder med potentiel 

anvendelse af hypochlorit (markeret med grønt), dvs. områder, hvor hypochlorit muligvis er 

anvendt enkelte gange.  Endvidere er indtegnet hovedkloakledninger, hvortil spildevandet fra 

rengøringsproceduren har været/er afledt.  

 

Oplag af rengørings- og desinfektionsmidler  

 

Rengørings- og desinfektionsmidlerne har fra 1998, da DC kom til, været opbevaret efter DC’s 

interne forskrift, dvs. opbevaret i originalemballage og i forsvarlige spildbakker.  

 

På talgsmelteriet er midlerne siden 1998 opbevaret i et rum beliggende i stueetagen med fuld 

kælder under. På svineslagteriet og kreaturslagteriet (Vendersgade 6) er det siden midten af 

1990’erne opbevaret i kælder under konservesfabrikken. Siden 2001 er midlerne opbevaret 

henholdsvis på 1. sal i krydderirum på tidligere konservesfabrik  og i kælderrum under 

kreaturslagteriet, Vendersgade 6.  

 

Der er ikke oplysninger om opbevaring før 1998.  Det formodes, at midlerne har været opbevaret i 

tilknytning til produktionslokalerne, dvs. områderne  angivet på bilag 7A-C som primære områder 

med hypochloritanvendelse og områder med potentiel anvendelse af  hypochlorit.  Det kan ikke 

afvises, at der er sket spild fra eventuelt oplag udenfor disse områder.   

 

6.1.1 Skøn over anvendte mængder af hypochlorit (kildestyrke) 

I det efterfølgende er der ud fra de få foreliggende oplysninger om anvendelse af hypochlorit i ta-

bellerne 6.2 – 6.6 opstillet nogle beregninger og skøn over tidligere tiders forbrug. Skønnene er 

omfattet af mange usikkerheder og er foretaget for at illustrere den relative fordeling af hypochlo-

ritforbruget.  Det er usikkert om der er brugt hypocklorit i hele aktivitetsperioden som angivet i 

tabellerne, men da det var en udbredt rutine i 1960’erne har hypochlorit formentlig været anvendt i 

hvert fald fra 1950’erne. Resultaterne af skønnene er samlet på fig. 6.1, som giver et samlet billede af 

det potentielle forbrug og flow af aktivt chlor/år i kloakkerne på slagterigrunden. 

 

Generelle principper for skønnene 

 

Ved en gennemgang og optimering af anvendelse af hypochlorit og andre hjælpestoffer på slagteriet 

i Grindsted omkring 1995 lykkedes det at reducere forbruget med 60-70% /73/. Med mindre andet 

er oplyst er det antaget, at denne erfaring slår i gennem i branchen i løbet af 1997, i et omfang, som 

fører til en halvering af den anvendte mængde af hypochlorit (dvs. at max. scenarie før 1998 baserer 

sig på det dobbelte forbrug). Forbruget af hypochlorit bagud i tiden kan bl.a. afhænge af antallet af 

slagtede dyr og af arealet af det på tidspunktet desinfektionskrævende område. Der foreligger spar-

somme oplysninger om såvel antal slagtede dyr og som tidligere bygninger og indretningen heraf. I 

tabellerne er taget udgangspunkt i antal slagtede dyr. Da størrelsen af det desinfektionskrævende 

område sikkert er mindre variabelt end antal slagtede dyr kan dette trække i retning af, at det an-

givne skøn tilbage i tiden til tider ligger lavere end faktisk forbrug. Dette vurderes ikke at være 

afgørende for det samlede billede i nærværende sammenhæng. 

 

Hvor ikke andet er oplyst, er max. scenariet før 1998 baseret på uændret antal slagtede dyr og min. 

scenariet før 1998 på det halve antal. Der har naturligvis i opstartsperioden og i perioder med vari-

erende afsætning, dyresygdomme osv. været en svingende produktion og dermed forbrug af hjælpe-

stoffer. Der foreligger ikke oplysninger til at foretage nærmere beregninger heraf. 
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De i nedenstående tabeller angivne spildevandsmængder er hentet fra kap. 5 og er alene taget med 

for at give en fornemmelse af hvilke vandmængder de angivne mængder af hypochlorit kan være 

fortyndet op i. 

 

6.1.2 Hypochloritanvendelse, kreaturslagteriet Vendersgade 6 (fokusområde 3)  

I nedenstående tabel 6.2 er der opstillet et skøn over forbruget af hypochlorit på Vendersgade 6. 

Skønnene baserer sig på oplysninger omtalt i kap. 5. 

 

Af kap. 5 fremgår bl.a. opgjort/beregnet gennemsnitligt antal slagtede dyr fra 1992/93 på 69.000 

kreaturer/år og en gennemsnitlig spildevandsmængde på 40.000 m3/år.  

 

Før dette tidspunkt antages der max. at være slagtet op til 50.000 kreaturer/år, idet miljøgod-

kendelsen fra 1996 gav mulighed for en øgning af antal slagtninger fra 50.000 til 100.000 kre-

aturer/år, /65/. 

 

I Grønt regnskab /69, 70/ fra 2012/13 er forbruget i perioden 2008/09 - 2012/13 af aktivt chlor 

opgjort som nærmere angivet i nedenstående tabel 6.2. 

 

Fra 2007/08 og tilbage til 2002/03 er der ud fra de foreliggende tal i 2008-2013 skønnet en årlig 

slagtning på 80.000 kreaturer og et forbrug af aktivt chlor på 400 kg. Fra 2001/02 til 1992/93 er 

forbruget af chlor reduceret svarende til en nedgang i antallet af slagtninger fra 80.000 til 69.000 

kreaturer/år, og fra 1992/93 til midt i 1980’erne tilsvarende for en nedgang i slagtninger fra 69.000 

til 50.000 kreaturer/år. Mængden aktivt chlor for midt i 1980’erne er anvendt som max. for perio-

den 1992/93 til 1926. 

 

Fra 1992/93 og tilbage i tiden er scenarierne samtidig udregnet efter de generelle principper for 

skønnene, jf.  afsnit 6.1.1. 

 

Kreaturslagteriet, 

Vendersgade 6 

Antal 

slagtede 

kreaturer 

pr. år 

Afledt via kloak i Vendersgade og 

Fonagervej til kloak i Struervej  

m3/år Aktiv 

klor, 

skøn 

Total aktiv 

klormængde i 

tidsperiode 

m3/år (kg/år) (kg) 

Før 1926-1992/93 

(min.)  

ca. 

25.000 

ca. 

29.000 

ca. 250 ca. 17.500 

 

Før 1926- 1992/93 

(max.) 

ca. 

50.000 

ca. 

58.000 

ca. 500             ca. 35.000 

1992/93-1996/97  ca. 

69.000 

ca. 

40.000 

ca. 690 ca. 3.450 

1997/98- 2000/01 ca. 

69.000 

ca. 

40.000 

ca. 345 ca. 1.380 

2001/021) ca. 

69.000 

ca. 

40.000 

ca. 345 ca. 345 

2002/03-

003/041) 

 

ca. 

80.000 

ca. 

42.500 

ca. 400 ca. 800 

2004/05-

2007/08 

ca. 

80.000 

ca. 

42.500 

ca. 400 ca. 1.600 

2008/092) 79.510 42.084 900 900 

2009/102) 81.439 38.012 300 300 



68 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

2010/11 2) 86.109 41.849 300 300 

2011/12 2) 85.041 46.436 500 500 

2012/132) 82.435 47.586 400 400 

Total sum (kg)    Min. ca. 27.475  

Max. ca. 44.975  

- heraf  ca. 800  

udledt direkte i 

Struervej 
 
1) Afledt direkte til kloak i Struervej 
2) Oplysning fra Grønt Regnskab 2010  

i.o.: ikke oplyst/beregnet 

i.b.: ikke beregnet  

TABEL 6.2 SKØN OVER ANVENDT MÆNGDE AKTIVT CHLOR, KREATURSLAGTERIET VENDERSGADE 6, 

AFLEDT TIL KLOAK I VENDERSGADE, DOG FRA 2001-2003 TIL STRUERVEJ 

Tallene i tabel 6.2 indikerer, at der de seneste ca. 30 år har været anvendt omkring 4-500 kg aktivt 

klor pr. år, med nogen variation, f.eks. 900 kg/år i 2008/09, og at mængden pr. år tidligere sand-

synligvis har været mindre. Fra 2001 - 2003 blev spildevandet afledt direkte ud i Struervej umid-

delbart vest for kreaturslagteriet.   

 

Hvis den anvendte mængde aktivt chlor i 2012/13 bliver omdannet til chlorid, ville det svare   

 

6.1.3 Hypochlorit svineslagteriet, Vendersgade 20 og 30 (fokusområde 2) 

I nedenstående tabel 6.3 er der opstillet et skøn over forbruget af hypochlorit på Vendersgade 20 og 

30. Skønnene baserer sig på oplysninger omtalt i kap. 5. 

 

I Grønt regnskab 2008 /71/ er der for perioden 2003/4-2007/8 oplysninger om antal slagtninger 

og forbrug af hypochlorit.  Antal slagtede svin og afledt spildevandsmængde for 2008/9 er skønnet 

ud fra oplysningerne i Grønt regnskab for 2003/04- 2007/08.  I 2002 blev mængden af slagtesvin 

øget fra 700.000 til 1.400.000 pr. år idet man gik over til toholdsskift. Forbruget af aktivt klor fra 

2002 til 1998 er sat ud fra en middelværdi på 2000 kg/år fra perioden 2003/4-2007/8, samt i 

forhold til antal slagtede dyr. Fra 1997 og tilbage i tiden er scenarierne udregnet efter generelle 

principper for skøn, jf. afsnit 6.1.1. 

 

Svineslagteriet, 

Vendersgade 20 

og 30 

Antal 

slagtesvin 

pr. år 

Afledt via kloak i Vendersgade 

og  Fonagervej til kloak i 

Struervej  

m3/år Aktiv 

klor 

skøn   

(kg/år) 

Total 

aktiv klor 

mængde 

(kg) 

1933 - 1997 

(min.) 

ca. 

350.000 

ca. 

160.000 

ca. 

1.000 

ca. 

65.000 

1933 - 1997 

(max.) 

ca. 

700.000 

315.000 2.000 ca. 

130.000 

1998-2000 ca. 

700.000 

ca. 

315.000 

ca. 

1.000 

ca. 3.000 

2001 703.000 ca. 

120.000 

ca. 

1.000 

ca. 1.000 

2002 (max.) 1.400.000 ca. 

230.000 

ca. 

2.000 

ca. 2.000 

2003/20041) 1.408.549 244.276 1.900 1.900 
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2004/20051) 1.479.032 236.434 2.600 2.600 

2005/20061) 1.432.058 207.580 900 900 

2006/20071) 1.551.356 246.626 2.000 2.000 

2007/20081) 1.324.758 258.473 2.600 2.600 

2008/2009 ca. 

1.400.000 

ca. 

230.000 

ca. 

2.000 

ca. 2.000 

Total sum (kg)     Min ca. 

83.000  

Max. 

148.000 

 
1) Grønt regnskab 2008 /71 / 

TABEL 6.3 OPLYSTE OG SKØNNEDE VÆRDIER FOR ANVENDT MÆNGDE AKTIVT CHLOR, 

SVINESLAGTERIET VENDERSGADE 20 OG 30, AFLEDT TIL KLOAK I VENDERSGADE 

Tallene i tabel 6.3 indikerer, at der de seneste ca. 7 år frem til 2009 har været anvendt omkring 

2.000 kg aktivt klor pr. år og at mængden pr. år tidligere sandsynligvis har været mindre.  

 

6.1.4 Hypochlorit kreaturslagteriet, talgsmelteri og opskæreri, Vendersgade 40 

I nedenstående tabel 6.4 er der opstillet et skøn over forbruget af hypochlorit på Vendersgade 40.  

Skønnene baserer sig på oplysninger omtalt i kap. 5. 

 

Fra Miljøgodkendelsen fra 1996 er der enkelte oplysninger om antal slagtede dyr /65/. Der 

foreligger ikke oplysninger om forbrug af chlor mv.  Det antages derfor, at forbruget af hypochlorit 

på Vendersgade 40 er af samme størrelsesorden pr. slagtet kreatur som på kreaturslagteriet på 

Vendersgade 6. Der tages udgangspunkt i oplysningerne for perioden 2008/09-20012/13 om antal 

slagtede dyr og anvendt mængde hypochlorit fra Grønt regnskab 2010 for Vendersgade 6 /68/. Ud 

fra gennemsnitstal for antal slagtninger og chlorforbrug fra denne periode i Grønt regnskab er der 

opskrevet et forbrug af chlorforbrug ved slagtning af 100.000 kreaturer svarende til 579 kg/år for 

årene 2008/09-20012/13. Denne mængde chlor er derefter anvendt generelle principper for skøn, 

jf. afsnit 6.1.1. 

 

Kreaturslagteriet, 

Vendersgade 40 

Antal 

slagtede 

kreaturer 

m3/år 

 

Aktiv klor 

skøn 

 (kg/år) 

 Total aktiv  

klor (kg) 

Afledt til 

kloak i 

Fonagervej 

(kg) 

1952 - primo 

1990’erne (min.) 

ca. 50.000 ca. 58.000 ca. 579 ca. 24.318 ca. 24.318 

1952 - primo 

1990’erne (max.) 

ca. 100.000 ca. 116.000 ca. 1.158 ca. 48.636 ca. 48.636 

Total sum    ca. 72.954 ca. 72.954 

TABEL 6.4 SKØN OVER ANVENDT MÆNGDE AKTIVT CHLOR PÅ KREATURSLAGTERIET, VENDERSGADE 

40, AFLEDT TIL KLOAK I FONAGERVEJ 

Tallene i tabel 6.4 indikerer, at der i driftsperioden frem til først i 1990’erne kan have været anvendt 

op til 1.200 kg aktivt klor pr. år, måske mindre i den første del af driftsperioden. 

 

I nedenstående tabel 6.5 er der opstillet et skøn over forbruget af hypochlorit for talgsmelteriet og 

opskæreriet.  
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For talgsmelteriet og opskæreriet er skønnene baseret på oplysninger om anvendelse af 41 kg rent 

klor/år henholdsvis i skærestue og talgsmelteri i 2007/2008. Denne mængde antages at være 

gældende for alle driftsårene fra 1998 og fremad. DC har oplyst, at produktionen på talgsmel-teriet 

før ca. 1998 kun var ca. 1/3 af niveauet efter 2000. Det vides ikke, om dette har medført en 

tilsvarende reduktion i anvendelsen af hypochlorit, hvorfor det er indregnet i min. scenariet for 

1951-1997, men ikke i max-scenariet for 1951-1997. Derudover er skønnet for talgsmelteriet såvel 

som for opskæreriet i perioden før ca. 1998 udregnet efter generelle principper for skøn, jf. afsnit 

6.1.1., som altså også antages at gælde for disse slagtningsrelaterede aktiviteter.  

 

I praksis har hverken talgsmelteriet eller opskæreriet været i drift i hele 2013.  

 

I kap. 5 er der angivet en samlet spildevandsmængde for talgsmelteri og opskæreri, da der ikke 

foreligger nærmere oplysninger. I nedenstående tabeller er der foretaget en fiktiv fordeling idet 

opskæreriet antages at have haft den største andel af vandforbruget. 

 

Før 2001 blev spildevandet fra talgsmelteriet og opskæreriet afledt via kloak i Fonagervej til 

Struervej, mens det fra 2001 blev afledt direkte mod vest ud i Struervej. 

 

Talgsmelteriet, 

Vendersgade 

40 

m3/år Aktiv 

klor 

 (kg/år) 

Total aktiv  

klor (kg) 

Afledt via kloak i 

Fonagervej til kloak i 

Struervej (kg) 

Afledt til kloak i 

Struervej (kg) 

1951-1997 

(min) 

1.500 ca. 14 ca. 658 ca. 658  

1951-1997 

(max) 

1.500 ca. 82 ca. 3854 ca. 3854  

1998-2000 

(min) 

1.500 ca. 14 ca. 42 ca. 42  

1998-2000 

(max.) 

1.500 ca. 41 ca. 123 ca. 123  

2001 - 2006 4.000 ca. 41 ca. 246  ca. 246 

2007/2008 4.000 41 ca. 82  ca. 82 

2009-2013 4.000 ca. 41 ca. 205  ca. 205 

Total sum  

(kg) 

  Min. ca. 

1.233 Max. 

ca. 4.510 

 

Min. ca. 700 

Max. ca. 3.977 

ca. 533 

TABEL 6.5  SKØN OVER ANVENDT MÆNGDE AKTIVT CHLOR, TALGSMELTERIET, VENDERSGADE 40 - 

FREM TIL 2000 AFLEDT TIL KLOAK I FONAGERVEJ, FRA 2001 TIL KLOAK I STRUERVEJ 
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For talgsmelteriet indikerer tallene i tabel 6.5, at der de seneste ca. 15 år har været anvendt omkring 

40 kg aktivt klor pr. år og at mængden pr. år i årene op til da kan have været måske op til en faktor 

2 højere. I opstartsperioden har der sikkert være tale om et mindre forbrug.  

 

Opskæreri 

Vendersgade 40 

Spildevand 

m3/år 

Aktiv 

klor 

 (kg/år) 

Total aktiv  

klor (kg) 

Afledt til kloak i 

Struervej (kg) 

Med. 1970’erne-1997 

(min) 

10.000 41 943 943 

Med. 1970’erne-1997 

(max) 

20.000 82 1.886 1.886 

1998-2000 10.000 41 123 123 

2001-med.2000’erne 10.000 41 205 205 

Total Sum    Min. 1.271 

Max. 2.214 

min: 1.271 

max: 2.214 

 

TABEL 6.6  SKØN OVER ANVENDT MÆNGDE AKTIVT CHLOR PÅ OPSKÆRERIET, VENDERSGADE 40, 

AFLEDT TIL KLOAK I STRUERVEJ 

Tilsvarende gælder jf. tabel 6.6 for opskæreriet, som fra omkring 1998 til driftsophør med. 2000 har 

anvendt omkring 40 kg/år, mens mængden af anvendt aktivt chlor tidligere kan have været op til en 

faktor 2 højere.  I opstartsperioden har der sikkert være tale om et mindre forbrug.    

 

6.2 Kantiner og folkerum 

Ud over kantiner og folkerum består personalefaciliteterne af toiletfaciliteter, formentligt jævnt 

fordelt i bygninger med arbejdende personale. Der har været op til 5-600 ansatte på slagterierne. 

 

Rengørings- og desinfektionsmidler anvendt disse steder vil kunne indeholde AOX-relevante 

stoffer,  primært  aktivt  chlor.  

 

Spildevand fra disse faciliteter tilledes i vid udstrækning de samme kloakker som modtager proces-

spildevand fra de forskellige slagterirelaterede aktiviteter.  

 

Der vurderes at være tale om begrænsede mængder i relation til de i øvrigt anvendte  mængder af 

aktivt chlor. 

 

6.3 Værksteder m.m. med anvendelse af chlorerede opløsningsmidler  

Ved kedel- og maskinrum, værksteder og udendørs placeret rensekar ved svineslagteriet kan der 

potentielt være anvendt affedtnings-og rensemidler mm. med indhold af chlorerede opløsnings-

midler i forbindelse med drift og vedligeholdelse.  

 

Disse midler har ikke været anvendt i DC’s tid på slagterigrunden, dvs. i perioden 1998-2014 på 

Vendersgade 40. Endvidere er der ikke kendskab til evt. brug klorerede opløsningsmidler siden ca. 

midt 1980’erne ved svineslagteriet og kreaturslagteriet (Vendersgade 6).  Det er således uvist hvad 

der tidligere kan være anvendt, og forureningspotentialet af chlorerede opløsningsmidler kan ikke 

endeligt afklares.  

 

På baggrund resultaterne af poreluftsmålingerne i 2013 fra maskinrum i talgsmelteriet, erfaringer 

fra forureningsundersøgelser iht. jordforureningsloven på andre typer værksteder m.m. kan det kan 

ikke afvises, at der, i hvert fald et vist omfang, kan være anvendt midler med indhold af chlorerede 

opløsningsmidler i værksteder og lignende aktiviteter. Ved Danish Crowns undersøgelse på slagte-
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riet i Bjerringbro i 2005, jf. afsnit 2.3, blev der konstateret mindre indhold af primært TCE i pore-

luftsmålinger. 

Det vurderes samlet, at der ved værksteder m.m. sandsynligvis kun har været anvendt chlorerede 

opløsningsmidler i begrænset omfang. 

 

6.4  Anvendelse af pesticider   

De ældste slagteriaktiviter (kreaturslagteriet, Vendersgade 6) startede på slagterigrunden før 1926. 

Før og sideløbende har der været landbrug og beboelser i området.  

 

Ud fra luftfoto3 fra 1954, 1965 og 1987 – se bilag 5A-C – ses at andelen af beboelser på grunden er 

faldet fra at udgøre ca. 2/3 af arealet i 1954 til kun at udgøre em ganske lille andel i 1987, erhvervs-

arealerne er helt dominerende.  

 

Der er ifølge KAJ ikke anvendt pesticider på arealer omfattet af slagteriaktiviteter på 

slagterigrunden siden ca. midt i 1980’ene, hvor omfanget af befæstelser og bebyggelser stort set 

dækker hele grunden. Den grusbelagte p-plads (ca. 7.500 m2) på slagterigrundens nord vestligste 

del er det eneste ubefæstede/ubebyggede område. 

 

Frem til 1950’erne omfatter anvendelsen af pesticider såvel erhvervsmæssigt som i privat regi 

(beboelse) primært produkter, hvor det aktive stof er metaller (kobber, arsen, bly, kviksølv og 

chrom). Sådanne metaller er ikke en potentiel kilde til forhøjet indhold af AOX i grundvand.  

 

Det er således perioden fra 1950’erne til midt i 1980’erne – hvor der kommer en mængde nye 

pesticider baseret på mange forskellige aktivstoffer på markedet - som er aktuel i forhold til 

nærværende projekt. 

 

Pestciderne kan være anvendt såvel på erhvervsarealerne som på de private beboelsesejendomme, 

til ukrudts-, svampe- og insektbekæmpelse. Der foreligger ingen oplysninger om hvilke midler og i 

hvilket omfang de måtte være anvendt, ligesom der ikke er oplysninger om evt. oplag. 

 

Svampe- og insektmidler har formenligt kun været anvendt i begrænset målestok. Det er bl.a. 

oplyst, at der ikke har været anvendt insektmidler i DC’s tid og at svinestalden i DC’s tid blev 

rengjort hver dag, hvilket begrænser muligheden udklægning af flueæg. Fluebekæmpelse kan ske på 

flere måder, bl.a. oversprøjtning af møg samt oversprøjtning af indendørs flader. Fluemidler kan 

indeholde bl.a. chlor og brom, men næppe et omfang, som kan påvirke grundvandet ved almindeligt 

brug. 

 

Mht. ukrudtsbekæmpelse kan der have været brugt en række forskellige midler. I 1969 kom 

Præfix/Caseron på markedet. Midlet fik en udbredt anvendelse, og er sammen med triazinerne det 

ukrudtmiddel som ofte påtræffes i grundvand i byområder. Aktivstoffet i Præfix/Caseron 

indeholder chlor, og der er således mulighed for at indhold af dette ville kunne måles ved en AOX-

analyse. 

 

Erfaringsmæssigt findes der i terrænært grundvand i byområder dog - i nærværende sammenhæng 

- kun lave indhold af pesticider, op til få µg/l, så selv om chlor/brom - holdige pesticider skulle være 

dominerende vil der fra den almindelige pesticidanvendelse næppe være nogen væsentlig påvirk-

ning af grundvandets indhold af AOX. 

 

Det kan tilføjes, at Præfix/Caseron forhandles som granulat, hvorfor der for dette middel sjældent 

forekommer et muligt hotspot i form af vaskeplads og oplag. 

 

Selv om det ikke kan udelukkes – der kan gennem tiden være sket spild eller have forekommet 

oplag af visse pesticider – vurderes den mulige tidligere pesticidanvendelse på slagterigrunden ikke 
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at udgøre et betydende potentiale for indhold af AOX i grundvandet. Dette understøttes af de 

foreliggende analyseresultater fra det sekundære grundvandsmagasin i boring B4-DC på 

slagterigrunden og boringerne B301, B305, B1-V20 og B2-V20 vest for slagterigrunden langs 

Struervej samt Rømbølls to boringer (22A+B) på gartnerigrunden. Bortset fra et indhold af BAM på 

1,6 µg/l i boring B301 er der kun konstateret indhold af få pesticider (bl.a. triaziner), på et niveau 

om omkring eller under grundvandskriteriet (0,1 µg/l) i de øvrige boringer.   

 

Der er kun kendskab til en mulig egentlig pesticid-punktkilde (gartnerigrunden med drift i perioden 

1949 - starten af 1970’erne) på slagterigrunden. Denne er undersøgt af Rambøll og Regionen, og der 

er ikke hér fundet tegn på betydende indhold (BAM op til 2,5 gange grundvandskriteriet) set i 

relation til de konstaterede indhold af AOX i grundvandet.  

 

6.5 Konservesfabrik med pølsemageri og skinkeafdeling  

Der foreligger ikke nærmere oplysninger om virksomhedens drift, (1960- primo 1990’erne) her 

under i hvilke dele af virksomheden, der har været særligt behov for rengøring og desinfektion. Der 

har været et par mindre værksteder. Det vurderes, at belastningen fra rengøring og desinfektion er 

direkte sammenlignelig med slagteriaktiviteterne og at der er anvendt de samme rengørings- og 

desinfektionsmidler, omtalt i afsnit 6.1. Tilsvarende vurdering gælder øvrige typer oplag og affald, 

herunder kemikalier.  

 

I risletårnanlægget fra 1966 blev kølevandet tilsat aktivt chlor, indhold: 0,5 – 0,8 mg/l, og recirku-

leret, således at der alene var en udskiftning på 60 kbm/mdr., som blev udledt til kloak. Før 1966 

blev der brugt omkring 500 kbm./døgn til køling /58/. Det er ikke oplyst hvorvidt kølevandet før 

1966 blev tilsat desinfektionsmidler, eller hvorvidt der efterfølgende er ændret på driften af risle-

tårnanlægget. 

 

Der er aldrig fremstillet metaldåser på virksomheden.  

 

Det er ikke på det foreliggende grundlag at foretage en opgørelse af årlig anvendt mængde aktivt 

chlor på  konservesfabrikken. Den vil dog stadig indgå i undersøgelsen som en potentiel kilde med 

anvendelse af aktivt chlor.  

 

6.6 Linds kemiske fabrik 

Der foreligger ingen oplysninger om produktionsforhold på den tidligere sæbefabrik (1941-68); men 

der kan være brugt hypoclorit eller andre chlorholdige rengøringsmidler. Ligeledes foreligger der 

ikke oplysninger om i hvilket omfang spildevand fra fabrikken er ledt Struervej, Fonagervej eller 

Vendersgade. Fabrikken har siden været i drift andet sted i Holstebro uden anvendelse af desinfek-

tionsmidler eller andre væsentlige potentielle AOX-kilder.  

 

Ved DC’s hidtidige undersøgelser er der, ud over delvis afgrænsede indhold af chlorerede 

opløsningsmidler, ikke fundet tegn på omfattende forurening. 

 

Virksomheden vurderes derfor ikke at være en væsentlig kilde til forhøjet indhold af AOX på 

slagterigrunden eller nedstrøms langs Struervej (fokusområde 4). 
 

6.7 Tidligere beboelser på slagterigrunden 

I en Italiensk undersøgelse vedrørende AOX fra anvendelse af aktivt chlor som blegemiddel i hus-

holdninger, jf.  kap. 3, er det fundet, at anvendelsen  kan tilføre husspildevandet et indhold af AOX 

på 37 µg/l. Der kan således potentielt være en belastning fra de tidligere beboelsesejendomme via 

udsivning fra evt. utætheder i kloaksystemet - eller evt. nedsivningsanlæg, hvis der tidligere har 

været sådanne før etablering/tilslutning til kommunal kloak. Aktivt chlor kan også være anvendt i 

begrænset omfang i anden forbindelse i husholdningerne, f.esk. som rengørings/desinfektinsmid-

del. Der er tale om en ældre mulig belastning, som vurderes at have begrænset betydning. 
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6.8 Udsivning via kloakledningen i Fonagervej 

Kloakledningen i Fonagervej modtager udenfor slagterigrunden spildevand fra et lille område med 

ca. 10 primært beboelsesejendomme øst for, ved Stationsvej, samt et mindre område nord for, langs 

Gl. Struervej; med blandet erhverv og beboelse, /57/. Kloakledningen blev på slagterigrunden 

strømpeforet i år 2000.  

 

Kloakledningen i Fonagervej fortsætter i vestligt retning mod det kommunale rensningsanlæg. Ude 

i Struervej, ved slagterigrunden vestskel, modtager kloakledningen spildevand fra nord- og sydfra 

kommende kloakledninger i Struervej.  Sidstnævnte kloakledninger vil dog ud fra grundvandets 

strømningsretning ikke kunne påvirke slagterigrunden. 

 

De omtalte oplande er vist i bilag 4 og bilag 8A, hvor også ejendomme, som er kortlagt i medfør af 

jordforureningsloven, er vist. 

 

Husholdninger - og dermed også virksomheders personalefaciliteter - kan, jf. kap 3, i et mindre om-

fang bidrage med spildevand med indhold af AOX. Ligeledes er der, som det fremgår af afsnit 6.11 

ikke kendskab til tidligere eller igangværende virksomheder med halogenholdigt processpildevand i 

disse kloakoplande. 

 

Sammenfattende kan det ud fra de tidligere boliganvendelse og virksomhedsaktiviteter ikke afvises, 

at der er sket eller evt. kan ske udsivning med AOX inde på slagterigrunden via afledning af spilde-

vand til kloakken i Fonagervej, men det vurderes at være af begrænset omfang. Risikoen for udsiv-

ning fra kloakledningen har været større før år 2000, hvor den blev strømpeforet. 

 

6.9 Saltning  

Der anvendes en del salt (NaCl) i slagterivirksomheder. Tidligere lå forbruget højere end i dag da 

der anvendtes salt (levnedsmiddelkvalitet) som skridsikring af glatte gulve. Dette salt blev skyllet i 

kloak ved rengøringen. Brug af gulvsalt ophørte for 10 – 15 år siden i takt med, at der blev etableret 

mere skridsikre gulve/udlagt gummimåtter.  Ligeledes er der anvendt salt til glatførebekæmpelse i 

vintertiden på udendørs arealer. I dag ligger chloridindholdet i slagterispildevand i intervallet ca. 

700 – 1200 mg/l.  

 

De asfalterede arealer på slagterigrunden er de sidste 10 år saltet af eksternt privat firma, Måbjerg 

Maskinstation Maskinstationen oplyser at have saltet med 10-12 g/kvm svarende til deres normale 

praksis for ”pladser”. Alm. veje saltes med 15-20 g/kvm. Alle asfalterede arealer blev saltet, mens 

gruspladsen i den nordlige ende almindeligvis ikke blev saltet (dog nok f.eks. ved isslag). Saltet 

bliver leveret fra Mariager. Før ca. 2004 forestod svineslagteriet selv saltningen på deres arealer, 

mens kreaturslagteriet og talgsmelteriet havde et andet eksternt firma til at forestå saltningen /74/. 

 

Da salt tilsættes et antiklumpningsmiddel som erfaringsmæssigt kan påtræffes i jord og grundvand 

er der rettet henvendelse til saltproducenten i Mariager, Akzo Nobel. Producenten oplyser, at alene 

tilsættes antiklumpningsmidlet natriumferrocyanid. Der tilsættes til vejsalt 40-90 mg/kg, måske 

nok oftest i den lave ende af intervallet. Tidligere, da saltlagrene var dårligere blev der muligvis 

tilsat lidt mere. Midlet blev opfundet i midten af 1950’erne og er anvendt siden da. Det vides ikke 

umiddelbart hvad man eventuelt tilsatte før dette tidspunkt, ligesom der ikke er kendskab til andre 

midler (et nyt, bionedbrydeligt, er dog undervejs). Levnedsmiddelsalt tilsættes 5-6 mg/kg anti-

klumpningsmiddel /75/. 

 

Der sættes fokus på salt som en del af beskrivelsen af udbredelse og karakteristik af spildevands-

belastningen på grundvandet.  

 

Endvidere har undersøgelser, som omtalt i kap. 3, vist, at enzymer i jorden ud fra nedbørens chlorid 

og luftens brintperoxid under skovbunds- og lignede særlige forhold med høje indhold af  visse or-
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ganiske stoffer, især vedagtige rester, kan føre til dannelse af hypochlorit. Hypochloritten kan oxi-

dere organiske stoffer i jorden hvor ved der bl.a. dannes forskellige chlorerede forbindelser, som 

kan måles som AOX.   

 

6.10 Naturlige kilder på slagterigrunden 

Som det er beskrevet i kap. 3 findes der flere biologiske og kemiske processer, som fører til dannel-

se af en lang række forskellige organisk bundne halogener i miljøet. I dag kendes mere end 4000 

organiske halogenforbindelser, hvor af de fleste forventes bundet til humusstoffer i jorden.  

 

Disse stoffer giver anledning til at der bl.a. i terrænært grundvand og i grundvand i aflejringer med 

forhøjet indhold af humusstoffer kan forekomme forhøjede indhold af halogenerede stoffer, som vil 

kunne måles som AOX.  

 

De naturlige kilder forventes almindeligvis at kunne medføre et indhold af AOX i grundvandet fra 1 

– 20 µg/l. I særlige tilfælde, som f.eks. i ”brunt vand” kan der forekomme højere indhold. 

 

6.11 Indstrømmende grundvand 

Tidligere undersøgelser har vist en sydlig/sydvestlig strømningsretning, hvorfor det er grundvands-

kvaliteten og den potentielle belastning på grundvandet fra nordlig retning, der er af interesse for 

slagterigrunden.  

 

Som beskrevet i kapitel 2.1, vist i bilag 8A og omtalt i bilag 8B, er der i 2013 søgt efter lokaliteter 

opstrøms og omkring den nordlige del af slagterigrunden, hvor der kan være anvendt 

halogenholdige forbindelser /ref. 12/. Gennemgangen har ikke identificeret lokaliteter, der enten er 

kortlagt som muligt forurenet/forurenet eller udgået på baggrund af undersøgelser efter 

jordforureningsloven, som kan være potentielle AOX-kilder til grundvandspåvirkning på 

slagterigrunden.  

 

Ligeledes har Holstebro Kommune oplyst /76/, at man omkring den nordlige del af slagterigrunden 

ikke umiddelbart har kendskab til tidligere eller i gang værende virksomheder, der har anvendt eller 

anvender halogener. 

 

RM´s AOX-målinger i 2012 i boringerne langs den nordlige del af slagterigrunden viste indhold i 

det terrænnære grundvand i intervallet fra 27 - 78 µg/l, hvilket indikerer indstrømning af grund-

vand, som ud over indhold fra naturlige kilder har et lettere forhøjet AOX-indhold fra det opstrøms 

byområde, som kan skyldes påvirkning fra husspildevand og personalefaciliteter ved virksomheder.  

 

Der foreligger ikke oplysninger for dybereliggende grundvand på slagterigrunden. 

 

Som omtalt i afsnit 6.11 udgør organiske brom- og jodforbindelser kun en mindre andel af grund-

vandets naturlige indhold af halogener, i niveauet h.hv. 3-4 og 5-6 µg/l. Disse er således af mindre 

betydning i forhold til chlors andel af de målte indhold af AOX. 

 

6.12 Indhold af øvrige stoffer i slagterispildevandet 

Spildevandet fra de forskellige slagteri-relaterede aktiviteter på grunden har og har haft et højt 

indhold af partikulært materiale, dels savsmuld, halm og gødningsrester fra dyretransporter og -

opstaldning og dels rester fra mange af slagteriprocesserne, opskæreriet samt produktionen i 

talgsmelteriet.  

  

Fedt og suspenderet stof fra gødningsrester og slagteriprocesserne har medvirket udvikling af 

svovlbrinte, aflejringer og tilstopning i kloakledningerne.  
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Forinden spildevand tilledes kloakkerne i Fonager/Struervej/Vendersgade er der derfor fra 

omkring 1980 foretaget forrensning af spildevandet i form af passage af fedtudskiller og sianlæg.  

Før dette blev spildevandet fra svineslagteriet og kreaturslagteriet (Venders gade 6) ledt i gennem 

nogle bundfældningstanke. Der er således fjernet en vis mængde fedt og partikulært stof før 

spildevandets videre løb i kloakledningerne. 

 

Ud fra oplysninger omtalt i kap. 5 for svineslagteriet og kreaturslagteriet (Vendersgade 6) skønnes, 

at der i de senere år fra disse to virksomheder er frafilteret i størrelsesordenen 10 tons slam/år via 

mekanisk rensning, bl.a. i form af sianlæg. Det må påregnes, at dette slam indeholder en del stoffer 

med indhold af AOX, som på den måde bliver ført bort fra slagterigrunden, til biogasanlæg eller an-

den håndtering. Det er uden for dette projekts rammer at vurdere en eventuel miljømæssigt betyd-

ning af AOX i dette videre forløb.  

 

Som det fremgår af kap. 5 har der ud over desinfektionsmidlerne været anvendt betydelige mæng-

der af andre rengøringsmidler. De foreliggende oplysninger for kreaturslagteriet (Vendersgade 6) og 

svineslagteriet beløber sig til en årlig anvendelse inden for de seneste 10 år i størrelsesordenen 57 - 

81 tons. Dertil kommer anvendelsen af rengøringsmidler ved talgsmelteri, opskæreri, tidl. kreatur-

slagteri (vendersgade 40) og konservesfabrik. Typiske indhold af stoffer i disse midler er omtalt i 

afsnit 6.1.  Der fremgår her, at de traditionelt anvendte rengøringsmidler i ret høj grad er baseret på 

syrer og baser, og at der i nyere tid tillige er anvendt nogle midler som i samme arbejdsgang dækker 

flere rengøringstrin og som i højere grad indeholder forskellige tilsatte stoffer, f.eks. kompleksdan-

nere. I tidligere tider er de endvidere tillige anvendt nogle sæbeprodukter. Der foreligger ikke oplys-

ninger om fordelingen mellem de anvendte rengøringsmidler. Det er muligt, at slagterispildevandet 

med de anvendte rengøringsmidler i mindre omfang end traditionelt husspildevand vil indeholde 

de almindelige anvendte spildevandskontrolparametre (DEHP, LAS, Nonylphenol og PAH). 

 

Her ud over forekommer indholdet af mere eller mindre opløste stoffer, især organiske, fra 

slagteriaktiviteterne og de øvrige i kap. 5 nævnte følgeaktiviteter: værksteder, maskinstuer, 

kedelrum, oplagspladser, vaskepladser og tidl. trykkeri - med f.eks. indhold af olie, vandblandbare 

opløsningsmidler, metaller m.m. , inden- og udendørsanvendelse af salt m.m. 

 

Typiske indhold i spildevand fra slagterier, oplyst af DC, fremgår af tabel 6.7. Til sammenligning er 

angivet nogle nøgletal (gennemsnit) for indløb til almindelige fælles spildevandsrensningsanlæg 

/77/.  

 

Parameter Koncentration mg/l Nøgletal – indløb alm. fælles 

rensningsanlæg  mg/l /77/ 

Kvælstof (N) 350  48 

Phosphor 70  11 

COD 5.000-8.000  580 

BOD  ca. halvdelen af COD 290 

Fedt 300-400  

TABEL 6.7 TYPISKE INDHOLD AF KVÆLSTOF, PHOSPHOR OG ORGANISK STOF I SLAGTERISPILDEVAND, 

OPLYST AF DC. 

Det fremgår af tabel 6.7, at der fra slagteriaktiviteter selv efter forrensning er tale om spildevand 

med et indhold af organisk stof m.v. som er en faktor 7 til 10 højere end gennemsnitligt spildevand. 

 

DC har oplyst om indhold i spildevand fra svineslagteriet (efter forrensningen, før udledning til 

kommunalt kloaksystem) for 2008/09, for udvalgte parametre, som det fremgår af tabel 6.8. 

 

 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 77 

 

Parameter Koncentration  mg/l 

COD 2.700 – 4.300 

SS (suspenderet stof) 940 – 1.700  

Olie /fedt 250 - 740 

pH  7,8 – 8,3 

TAB. 6.8 SVINESLAGTERIET, INDHOLD I SPILDEVAND, 2008/09, OPLYST AF DC 

Målinger fra kreaturslagteriet oplyses at ligge på samme niveau. Det ses, at COD på svine- og krea-

turslagteriet (Vendersgade 6) ligger lidt lavere end de gennemnitlige tal for slagterier, men dog i 

samme størrelsesorden, mens indholdet af fedt ligger på det typiske niveau. Der foreligger ikke 

andre oplysninger om spildevandets sammensætning.  

 

Der foreligger fra 2012 /78/ en opgørelse af måleresultater fra forskellige slamtyper fra forskellige 

af DanishCrown/Tulips anlæg.  De fleste resultater vedrører slam fra anlæg med flotationsanlæg, et 

med biologisk renseanlæg, ligesom der for nogle målinger ikke er oplyst om rensning.  De højeste 

indhold er målt i slam fra fedtudskiller, hvor der er målt følgende indhold, se tabel 6.9: 

 

Parametre Målte indhold mg/kg 

TS 

Grænseværdier 

Slambekendtgørelsen /ref/ 

 (mg/kg TS) 

MST 

Jordkval 

/ref/ 

DEHP 20  50 25 

LAS  <50  1300 1500 

Nonylphenoler 4,8 10 25 

PAH 2,7  3 4 

TABEL 6.9 OPGØRELSE OVER INDHOLD AF SPILDEVANDSPARAMETRE I SLAM FRA FEDTUDSKILLER PÅ 

SLAGTERI /78/  

Ovenstående resultater tyder således ikke på, at slammet fra slagteriernes forrenseanlæg er særligt 

belastet med de undersøgte spildevandsparametre, som bl.a. stammer fra traditionelle rengørings-

midler. Dette er dog ikke nødvendigvis en indikation hvad der måtte findes af AOX-indhold i slam-

met og på hvor store indhold af miljøfremmede stoffer m.m., der findes i slagterispildevandets 

vandfase. 

 

6.13 Samlet vurdering  

AOX-kilderne omtalt i afsnit 6.1 – 611 kan i varierende omfang belaste jorden og det terrænære 

sekundære grundvand både via direkte nedsivning fra spild i produktion, ved oplag m.m. og via 

udsivning fra utætte kloakker.  

 

I nedenstående tabel 6.10 er angivet en sammenfatning af den vurderede betydning af de mulige 

kilder til AOX på slagterigrunden, omtalt i afsnit 6.1 -6.11. 

 

Aktivitet Tillægges ikke større betydning Inddrages i 

undersøgelsesstrategien 

Rengøring og desinfektion 

bla. ved slagteriaktiviteter 

 Største potentielle kilde med 

chlorholdige stoffer   

Kantine og folkerum, bl.a. 

på slagterierne 

Begrænset belastning fra rengøring 

og desinfektion 

 

Værksteder, kedelrum 

m.m. 

Chlorerede opløsningsmidler kan 

være anvendt til rensning m.m.  

 

Anvendelse af pesticider Vurderes ikke at være en betydelig 

kilde  
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Konservesfabrik (rengøring 

og desinfektion) 

 Sidestilles med slagteri-

aktiviteterne  

Linds kemiske fabrik Ikke tegn på betydende belastning  

Tidligere beboelser på 

slagterigrunden 

Begrænset belastning og af 

beskedent omfang de seneste årtier 

 

Udsivning fra kloak i Fona-

gervej fra opstrøms oplan-

de 

Begrænset belastning med 

bymæssigt spildevand 

Indgår i baggrundsværdier 

Saltning Ingen kendt betydning Inddrages m. hbl. på spilde-

vandskarakterisering og 

chloridbelastning  

Naturlige kilder på 

slagterigrunden 

 Indgår i baggrundsværdier  

Indstrømmende grundvand Begrænset påvirkning ud fra 

foreliggende oplysninger og 

tidligere AOX-målinger   

Indgår i baggrundsværdier 

samt karakterisering af AOX-

indhold 

TABEL 6.10 SAMMENFATNING AF DEN VURDEREDE BETYDNING AF DE MULIGE KILDER TIL AOX PÅ 

SLAGTERIGRUNDEN, OMTALT I AFSNIT 6.1 -6.11. 

Som det fremgår af tabellen er det anvendelsen af aktivt chlor til rengøring og desinfektion på slag-

terierne samt opskæreri og talgsmelteri som tillægges størst betydning. Dertil kommer en tilsvaren-

de anvendelse på konservesfabrikken i ukendt omfang. 

 

Påvirkning fra visse kilder, som ikke er tillagt større betydning, som f.eks. værksteder, kedelrum, 

Linds kemiske fabrik og udsivning fra kloakledningeni Fonagervej belyses i større eller mindre 

omfang ved vurdering af de mest betydende kilder.   

 

Øvrige kilder til AOX-indhold som ikke tillægges nogen særlig betydning (jf. bilag 16) og kilder, som 

ikke tillægges større betydning (jf. tabel 6.10) vil stadig blive taget i betragtning ved vurdering af un-

dersøgelsesresultater ligesom de kan bidrage til den generelle baggrundsbelastning i området.  

 

Udover tilledningerne til kloaksystemet fra slagteriaktiviteterne vil eventuelle udledninger med 

chlorerede forbindelser fra værksteder, kedelrum og andet naturligvis også blive transporteret i 

kloaksystemet.  

 

Til kloakledningerne tilledtes tidligere endvidere spildevand fra de andre tidligere ikke slagteri-

relaterede aktiviteter - tidligere boliger, ægpakkere og trykkeri - på den nuværende slagterigrund. 

 

AOX-indholdene i byspildevand fra opstrøms kloakoplande omkring slagterigrunden vurderes at 

være lavt, da der ikke er kendskab til aktiviteter og virksomheder med særlig anvendelse af hypo-

chloritholdige produkter. Indholdet vurderes primært alene at stamme fra bidrag fra private hus-

holdningers brug af blege- og desinfektionsmidler, algerens o.a. samt virksomheders kantine og 

personalefaciliteter m.m. Da der ikke foreligger ikke nærmere oplysninger om dette AOX-indhold er 

det på fig 6.1. markeret med ”?”. 

 

Som nævnt i kap. 3 vurderes indholdet af AOX i nedbør i Holstebro området at være meget lavt og 

til ikke at give noget betydende bidrag til AOX-indhold i grundvandet. AOX i nedbør indgår således 

ikke som særskilt kilde ved undersøgelserne. 

 

Beliggenheden af mulige AOX-kilder fra de slagteri-relaterede aktiviteter fremgår af fig. 6.1. 
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Af angivelserne for forbruget af aktivt chlor fra anvendelse af hypochlorit i forbindelse med slagte-

riaktiviteterne, ved opskæreriet og talgsmelteriet, jf. tabel 6.2 til 6.6, kan udregnes, at det samlede 

forbrug i f.eks. 2008 og 2013 ligger på omkring hhv.  2451 kg/år (svineslagteriet, kreaturslagteriet 

og talgsmelteriet) og 451 kg/år (kreaturslagteriet og talgsmelteriet).  Anvendelse af hypochlorit på 

svine- og kreaturslagterierne vurderes at være langt den største potentielle kilde til påvirkning af 

det terrænnære grundvand med indhold af AOX. 

 

Ud fra de foreliggende oplysninger og opstillede antagelser for anvendelse af hypochlorit ved de 

forskellige slagteriaktiviteter, opskærereri og talgsmelteri er de med aktivt chlor potentielt mest 

belastede kloakstrækninger opgjort for de tidsperioder, hvor belastningen var størst. Resultatet 

fremgår af tabel 6.11. 

 

Kloakstrækning Max. aktivt chlor 

kg/år 

Tidsperiode med max. 

Fonagervej, vest for Vendersgade, udløb i Struervej 3930  primo 1990’erne 

Vendersgade, langs svineslagteriet, udløb i Fonagervej 2690  primo 1990’erne 

Fonagervej, øst f. Vendersgade, udløb videre i Fonagervej 1240 primo 1990’erne 

Vendersgade, syd f. svineslagteriet, udløb videre i 

Vendersgade 

690 primo 1990’erne 

Udledning på den nordlige del af grunden til Struervej 82 1951-2013 

TABEL 6.11:  OPGØRELSE AF POTENTIEL BELASTNING MED AKTIVT CHLOR (KG/ÅR) PÅ 

KLOAKSTRÆKNINGER PÅ SLAGTERIGRUNDEN 

Kloakledningen på Vendersgade, langs svineslagteriet, har endvidere modtaget spildevand fra 

konservesfabrikken. Der foreligger ikke oplysninger om belastningen med aktivt chlor fra denne 

virksomhed (driftsperiode 1960 – primo 1990’erne).  

 

Skønnede mængder anvendt aktivt chlor og de kloakstrækninger, der dermed potentielt er og har 

været mest med belastet med stoffer fremgår af figur 6.1.  
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FIG. 6.1  SKØNNEDE MÆNGDER ANVENDT AKTIVT CHLOR  OG DE KLOAKSTRÆKNINGER, DER DERMED 

POTENTIELT ER OG HAR VÆRET MEST MED BELASTET MED STOFFER, RELATERET TIL ANVENDELSEN 

AF AKTIVT CHLOR. AOX-RELEVANTE REAKTIONSPRODUKTER UDGØR 15-20 % AF DEN AKTIVE CHLOR. 

De ovenstående opgørelser og skøn over anvendelsen af aktivt chlor peger på, at svineslagteriet 

typisk har stået for omkring 50-80 % af det samlede forbrug af aktivt chlor, kreaturslagterierne med 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 81 

 

20-45 %, mens talgsmelteriet og opskær samlet har haft 1-5 % af det samlede forbrug – som ikke 

omfatter det ukendte forbrug på konservesfabrikken.  

 

6.14 Dannelsen af reaktionsprodukter fra den aktive chlor 

Når den aktive chlor anvendes i desinfektionsprocessen vil 15-20 % af den aktive chlor /52, 33/ i 

løbet af et antal minutter /79, 51/ i forbindelse med reaktionen med organisk stof indgå i dannelse 

af chlorholdige reaktionsprodukter. Disse chlorholdige reaktionsprodukter består af nogle flygtige 

og en større mængde tungere, sværere nedbrydelige, organiske chlorforbindelser. Kun en del af dis-

se reaktionsprodukter er identificerede, f.eks. chloroform og chlorerede eddikesyrer.  På længere 

sigt nedbrydes disse organiske reaktionsprodukter til chlorid. 

 

De øvrige 80-85 % af den aktive chlor nedbrydes umiddelbart i forbindelse med reaktionsproces-

serne til chlorid og indgår således ikke i AOX-målinger ude i miljøet. 

 

Reaktionsprocesserne er illustreret i fig. 6.2. 
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FIG. 6.2 PRINCIPSKITSE VISENDE DEN HYPOCHLORIT RELATEREDE DANNELSE AF REAKTIONS-

PRODUKTER - SOM KAN MÅLES SOM AOX - OG SPREDNINGSVEJENE FOR DISSE. 

 

De primære reaktionsområder på fig. 6.2 er de områder i slagteribygningen og den nærmeste klo-

akledning, hvor den umiddelbare reaktion med dannelse af halogenholdige reaktionsprodukter sker 

i forbindelse med den daglige desinfektion af rum med intensiv håndtering af kød, kaldet ”kødbæ-
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rende flader”. Fra disse og de øvrige områder transporteres spildevandet i kloaksystemet mod det 

kommunale rensningsanlæg. Ved utætheder i kloakledningen og evt. revner i bygningens gulv kan 

ske nedsivning til grundvandet, som bliver påvirket og hvorfra der i tilfælde af flygtige stoffer evt. 

kan ske afdampning til omgivelserne. 

 

Som følge af indholdet af chlorerede reaktionsprodukter fra anvendelsen af hypochlorit i spilde-

vandet, påregnes det, at slam fra den mekaniske behandling f.eks. i sianlæg af slagterispildevandet 

ligeledes indeholder - muligvis betydelige - koncentrationer af chlorerede reaktionsprodukter fra 

anvendelsen af hypochlorit. Dette slam borttransporteres fra slagterigrunden til biogasanlæg eller 

anden håndtering. 

 

Det er kun reaktionsprodukterne fra de 15-20 % af den aktive chlor der kan måles som AOX. 

 

Hvis den anvendte mængde aktivt chlor eksempelvis på kreaturslagteriet i 2012/13 bliver omdannet 

til chlorid, ville det i den pågældende mængde spildevand svarer til en koncentration i spildevandet 

på ca. 8 mg/l - hvilket er uden betydning for det samlede indhold af chlorid i spildevand og grund-

vand. 

 

6.15 Betydning af kloakkernes samt gulvenes stand  

Kloakkernes fysiske tilstand mht. mulig udsivning er af stor betydning for den faktiske 

grundvandspåvirkning fra kloakkerne. Der er formentlig kloakker i flere aldre iht. den gradvise 

udvidelse af aktiviteterne på slagterigrunden.  

 

Det forventes generelt at kloakledninger på slagterigrunden – bortset fra få ledninger under kældre 

– er beliggende over grundvandsspejlet og i sandede jordlag, således at utætheder vil føre til udsiv-

ning fra kloakkerne. Der er generelt tale om gravitationsledninger. Der foreligger ikke nærmere 

kendskab til evt. punkter/strækninger med særlig udsivning. Det er oplyst, at den kommunale 

ledning i vestsiden af Vendersgade blev ”godkendt” til afledning af spildevand fra kreaturslagteriet 

på Vendersgade 6 fra 2003, ligesom det er oplyst, at den kommunale kloakledning i Fonanagervej 

blev strømpeforet i 2000.  

 

Målinger i en boring umiddelbart nedstrøms en kloak er således isoleret set nok så afhængig af 

kloakkens stand. En variation i tætheden fra f.eks. 97,5 % til 99,5 % - en faktor 5, kan således betyde 

mere end om der er en given mængde AOX eller det dobbelte heraf - en faktor 2 - i spildevandet. 

 

Det er, som tidligere nævnt, sandsynligt, at spildevandets indhold af reaktionsprodukter fra 

hypochlorit er højere på de delstrækninger af kloakkerne, der er direkte knyttet til områderne med 

primær hypochlorit-anvendelse. Det er således ikke uden betydning hvor på kloaksystemet eventuel 

udsivning til jord og grundvand måtte finde sted. 

 

Slagteriernes forskningsinstitut har i 1996 afrapporteret et skøn gående på, at den gennemsnitlige 

vandmængde på slagterier til brug til rengøring udgør ca. 15 % af den samlede forbrugte vand-

mængde /73/.  Idet anvendelsen af hypochlorit alene er knyttet til rengøringen – og den dertil 

knyttede døgn/uge/cyklus - vil der sandsynligvis forekomme mere koncentrerede indhold i 

spildevandet på visse tider af døgnet i kloaksystemet – især på de delstrækninger af kloakkerne, der 

er direkte knyttet til områderne med primær hypochlorit-anvendelse. Koncentrationsudjævning i 

den umættede zone og i grundvandsmagasinet vil sandsynligvis i nogen grad udjævne sådanne 

variationer.  

 

Ud over afledning af spildevand, spild m.m. via kloakker kan der ske nedsivning fra utætte gulve 

m.v. Der foreligger ikke en samlet vurdering af gulvenes tilstand i alle slagteribygningerne.  I 

forbindelse med den efterfølgende påbegyndte nedbrydning af slagteribygninger er der i nogle 

tilfælde påtruffet ældre gulve under de senest i brugværende. 
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7. Strategi og 
undersøgelsesprogram 

I de følgende afsnit beskrives undersøgelsesstrategi, udførte boringer og prøvetagningssteder samt 

analyseprogram på de udtagne jord-, vand- og poreluftprøver.  

 

Undersøgelsesstrategien tager udgangspunkt i resultater fra tidligere undersøgelser på og omkring 

slagterigrunden og erfaringer fra et andet slagteri omtalt i kapitel 2, foreliggende viden om dan-

nelse/forekomst af chorerede stoffer omtalt i kapitel 3, historiske oplysninger og resultater fra 

undersøgelser på slagterigrunden omtalt i kapitel 5 samt vurderinger af AOX-kilder på og omkring 

slagterigrunden i kap. 6.  

 

Da undersøgelsen af slagterigrunden også omfatter den sydlige del og en vurdering af tidligere 

resultater fra undersøgelser langs Struervej omfatter undersøgelsesprogrammet også en gennem-

gang af mulige lokaliteter for anvendelse af chorerede stoffer omkring den sydlige del af slagteri-

grunden, syd for konservesfabrikken, i forlængelsen af den tilsvarende gennemgang omkring den 

nordlige del af grunden. Det gennemgåede område og de gennemgåede lokaliteter fremgår af hhv. 

bilag 8A og 8B. 

 

Borearbejdet og, analyseprogram på de udtagne jord-, vand- og poreluftprøver er beskrevet nær-

mere i kapitlerne 7.2-7.5.  

 

7.1 Overordnet undersøgelsesstrategi 

Som omtalt i kapitel 2 og 6 vurderes de forhøjede AOX-indhold på slagterigrunden at være chlore-

rede eddikesyrer og/eller andre chlorholdige forbindelser fra ukendt kilde. Langt den væsentligste 

mulige kilde er påvirkning af grundvand med hypochlorit fra desinfektion flere steder på slagteri-

grunden via utætheder på kloaksystemer og/eller via nedsivning fra utætheder i områder hvor 

midlet er anvendt og oplagret.  

 

Der foretages derfor undersøgelse for chlorerede eddikesyrer og screening for evt. andre chlorhol-

dige forbindelser til forklaring af de forhøjede AOX-indhold med fokus på kildeopsporing, lokali-

sering af jord hot-spot og afgræsning i jord, grundvand og poreluft med henblik på risikovurdering i 

forhold til mennesker og miljø. Undersøgelserne foretages i eksisterende boringer og flere nye fil-

terboringer udført ved undersøgelsen. Grundvandsundersøgelserne foregår i det terrænnære, se-

kundære grundvandsmagasin med udtagning af vandprøver fra filtersætninger i flere niveauer i 

grundvandsmagasinet for at få et indtryk af hvorvidt AOX mm. forekommer længere nede i grund-

vandsmagasinet eller om det er mere relateret til den terrænnære del. Den udførte filtersætning er 

valgt fordi chlorholdige forbindelser måske kun kan påvises i grundvandet og ikke nødvendigvis kan 

forventes at forekomme i målbare koncentrationer i jorden og poreluften. Filtersætningen giver 

desuden mulighed for at screene et større område for evt. påvirkninger. 

 

Boringerne er filtersat henholdsvis i toppen (FT), i midten (FM) og i bund af magasinet (FD) med 

ca. 2 m filter indenfor intervallerne hhv. 2-5 m.u.t., 7-9,5 m.u.t. og 12-22,6 m.u.t.  
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Udbredelsen og mængder indgår i risikobetragtningerne, så f.eks. at et ikke endeligt identificeret 

stof /stofgruppe ikke tillægges afgørende miljømæssig betydning, hvis det generelle kendskab til 

stoffet/stofgruppen kombineret med en minimal forekomst gør det rimeligt. Samtidig kan analyser i 

de forskellige medier måske støtte hinanden i forsøget på nærmere at identificere de stoffer, der 

bidrager til indholdet af AOX. 

 

Undersøgelserne er foretaget i perioden fra december 2013 til februar 2014 i fokusområde 1-3. 

Desuden undersøges den generelle vandkvalitet umiddelbart nordøst og øst for slagterigrunden. 

Fokusområderne fremgår af figur 2.1.   

 

Fokusområde 1 og 2 undersøges i perioden december 2013 – januar 2014 med analyser i grundvand 

og poreluft, fokusområde 2 desuden med analyser i jord. Resultater og erfaringer med screenings-

undersøgelser og laboratorieanalyser her fra anvendes ved undersøgelserne i fokusområde 3, der 

foretages i februar 2014. I fokusområde 3 udføres der udelukkende grundvandsundersøgelser.    

 

Resultaterne indgår ved vurdering af AOX-indhold langs Struervej (fokusområde 4) og andre steder 

på slagterigrunden, hvor de til rådighed værende ressourcer ikke har givet mulighed for undersøgel-

se.     

 

Som det fremgår af kap. 3 er det vanskeligt at karakterisere AOX-indhold, herunder afklare om for-

højede AOX-indhold evt. er udtryk for ukendt forurening fra såvel kendte som ukendte forurenings-

kilder. Det har derfor indledningsvis været drøftet med ALS, EUROFINS, TI og GEUS hvorledes 

analysearbejdet kunne gribes an. Drøftelserne endte ud i, at der (stadig) ikke er metoder, som nemt 

og entydigt giver et billede af hvilke stoffer, et givent AOX-indhold udgøres af. Resultatet blev, at 

der i samspil anvendes nogle screeningsmetoder i jord, grundvand og poreluft og indikatorparame-

tre på omsætning hypochlorit i grundvand. Evt. påviste indhold ved screeningerne forsøges identi-

ficeret og undersøgt ved andre relevante analysemetoder. 

 

Til beskrivelse af forureningssituationen i øvrigt i området er valgt parametre til beskrivelse af 

grundvandskvaliteten, redoxforhold og lokalisering af anden evt. påvirkning fra andre kilder på 

slagterigrunden og via indsivning af grundvand samt via evt. udsivning af spildevand via kloakken 

langs Fonagervej fra kloakoplandene uden for slagterigrunden. 

 

Analyser 

 

Følgende analyser er anvendt i prøver fra jord, grundvand og poreluft: 

 

 Som indikation på miljøbelastningen fra anvendelsen af hypochlorit analyseres for nogle 

indikatorparametre for omsætning af hypochlorit (chlorerede eddikesyrer, chloroform og 

trichloracetyl-grupper) og der screenes for flere miljøfremmede stoffer og andre AOX-

relevante aktiviteter på slagterigrunden (bl.a. pesticider, chlorphenoler, chlorbenzener og 

PCB ) ved TerrAtest i vandprøver. Jord desuden chlorerede eddikesyrer (mono-, di- og 

trichloreddikesyre) og AOX. 

 I et forsøg på at karakterisering af AOX foretages desuden screeningsanalyser i jord, vand 

og poreluft ved GCMS og LCMS scan for apolære stoffer i udvalgte prøver.  

 Til beskrivelse af andre AOX-relevante aktiviteter på grunden foretages analyse for 

chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i udvalgte poreluft- og 

vandprøver.   

 Udvalgte vandprøver analyseres for AOX til kildeopsporing og for få et indtryk af 

kildestyrke og udbredelse.     

 Til beskrivelse af den generelle spildevandsbelastning samt generel karakterisering af 

grundvandskvaliteten foretages analyse for hovedelementer (incl. barium, bor og arsen), 

koffein og E. coli, samt phathalater, nonylphenoler og anion overfladeaktive stoffer i 
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udvalgte vandprøver. Analysen for hovedelementer er udvidet med bor, da bor tidligere er 

anvendt i vaskemidler. 

 Til beskrivelse af anden forurening, som kan påvirke grundvandskvaliteten og 

redoxforholdene analyseres for kulbrinter og BTEXN i udvalgte poreluft- og vandprøver.  

 Cyanid (total og let flygtig) i jord og vandprøver af hensyn til anvendelse af salt ved 

slagteriprocesserne og saltning af kørearealer.  

 I jord er der yderligere analyseret for bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt 

kulbrinter, BTEX, PAH, phathalater, nonylphenoler og anionaktive stoffer til 

karakterisering af forureningsbelastning.  

 

Der har været flere olietanke (med div. rørforbindelser) værksteder, maskinstuer, kedelrum, 

transformatorstationer og vaskepladser flere steder på slagterigrunden. Potentiel forurening fra 

aktiviteterne omfatter olieprodukter og BTEXN, forskellige metaller og PAH’er, hvorfor analyse-

programmet omfatter analyse for disse forureningskomponenter i jordanalyser, olieprodukter og 

BTEXN desuden i poreluftprøver. Forureningskomponenterne bidrager også afklaring af om der 

evt. er tilført forurenet fyldjord til slagterigrunden. 

 

Der er ved RM’s tidligere AOX-undersøgelser omkring slagterigrunden påvist betydelige chlorid-

indhold i flere boringer i toppen af det sekundære grundvandsmagasin. Cyanid i jord og grundvand 

er medtaget i udvalgte boringer for bl.a. evt. at kunne vurdere om chloridindholdene er på baggrund 

af saltning (cyanidholdigt salt) af de mange befæstede arealer på slagterigrunden eller spildevand 

fra slagteriaktiviteterne (lavt cyanidindhold). Samtidigt belyses om intern saltning i sig selv med-

fører indhold af cyanid, som må vurderes i forhold Miljøstyrelsens kriterier for jord og grundvand. 

 

Der er ikke foretaget egentlige analyser for chlorerede eddikesyrer i poreluften, da det kræver et 

større udredningsarbejde og de ikke umiddelbart forventes at afdampe til poreluften i væsentligt 

omfang. 

 

De fleste analyser er foretaget af ALS efter almindelig danske anvendte og akkrediterede analyser 

fra traditionelle forureningsundersøgelser.  Screeningsanalysen i vand er udviklet af ALS til under-

søgelsen og TerrAtest foretages ved Eurofins Analytico efter forskrifter og metoder i Holland. Ana-

lysen for indikatorparametre i grundvand for omsætning af hypochlorit (chlorerede eddikesyrer, 

chloroform og trichloracetyl-grupper) i grundvand foretages efter metode indkørt og afprøvet af 

GEUS.   

 

AOX-analysen i jord ved ALS er foretaget ved at eluatet fra en standard udvaskning af jordprøven er 

analyseret ved GCMS, som det er tilfældet med AOX-bestemmelse i grundvand. Analysen er ikke 

akkrediteret eller på anden måde en standardanalyse og er derfor kun indikation på, om der kan ske 

udsivning af AOX-relaterede stoffer fra den pågældende jordprøve.  

 

Screeningsanalyser hos ALS og GEUS er nærmere omtalt senere i dette afsnit, metodebeskrivelser 

fremgår af appendix A og B. 

 

Resultaterne er vurderet løbende med henblik på optimering af undersøgelserne, valg af analyse og 

analysemetoder til karakterisering af AOX-indholdet i fornødent omfang i samarbejde med ALS, 

GEUS og Niras.  

 

Indledende screeninger og undersøgelser foretaget i december og januar 2013 

 

I undersøgelsesstrategien indgår som udgangspunkt screening af udvalgte jord-, poreluft- og 

grundvandprøver til identifikation af stoffer, der indgår i AOX-indhold.  
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Screeningen i grundvand foretages opstrøms slagterigrunden og centralt på slagterigrunden i 

fokusområde 1 og 2. Her screenes vandprøver ved TerrAtest og LC/MS-scan, hvor evt. forskelle 

undersøges/vurderes nærmere med henblik på identifikation og kvantificering af stoffer, der indgår 

i AOX-indholdene i området. Vandprøverne udtages centralt på slagterigrunden fra boringen B4-

DC (med det højeste AOX-indhold centralt på slagterigrunden) og opstrøms slagterigrunden fra 

B403, hvor Rambøll i 2013 har forsøgt at karakterisere de stoffer, der har medført de forhøjede 

indhold af AOX i grundvandet. 

 

Undersøgelserne omfatter desuden forsøg på kildeopsporing, lokalisering og afgrænsning af evt. 

jord-hotspot og grundvandsforurening med udgangspunkt omkring boringen B4-DC ved etablering 

af filterboringer ved og nedstrøms relevante knudepunkter (f.eks. centrale pumpebrønde og kloak-

samlingspunkter) langs Vendersgade og Fonagervej i fokusområde 2. Udvalgte jord- og poreluft-

prøver fra evt. jord hot-spot (alternativt ved særlige knudepunkter) screenes ved GC/MS-scan. 

Udvalgte vandprøver fra flere niveauer i det sekundære grundvandsmagasin screenes ved analyse 

for AOX og chlorerede eddikesyrer, chlorform og trichloracetyl-grupper for at optimere, kildeop-

sporing, karakterisering af AOX-indholdet og for få et indtryk af kildestyrke og udbredelse.  

 

Screeningen af poreluftprøver foretages fra den umættede zone over det terrænnære grundvands-

magasin ved boringerne B403 og B405 opstrøms slagterigrunden for at belyse evt. afdampning af 

forurening og AOX-bidrag fra indstrømmende grundvand til slagterigrunden.  

 

Fra GEUS hidtidige undersøgelser af naturlig dannelse af hypochlorit og reaktion med organisk stof 

er der erfaring for dannelse af en række reaktionsprodukter. Ligeledes er der i Miljøprojekt 2002 

/33/ oplysninger om en række identificerede reaktionsprodukter.  

 

På denne baggrund er chloroform, chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper anvendt som 

indikatorparametre for forekomst af mere flygtige reaktionsprodukter efter anvendelse af hypo-

chlorit. Disse parametre vurderes at give et karakteristisk billede for det samlede omfang af fore-

komsten af reaktionsprodukter. I appendix A er opstillet en tabel over de øvrige nævnte reaktions-

produkter, ligesom det fremgår hvilke reaktionsprodukter de to anvendte scananalyser ved ALS, 

LC/MS-scan og GC/MS-Scan, vurderes at omfatte.  

 

Til sporing af chlorerede eddikesyrer i grundvand anvendes GC-ECD med efterfølgende verifikation 

ved LC-MS/MS. Metoden er indkørt af GEUS i forbindelse og vil påvise og kvantificere indhold af 

trichloreddikesyre, chloroform og trichloracetyl-grupper. Hvor der ikke påvises indhold af trichlor-

eddikesyre og trichloracetyl-grupper, forventes der desuden ikke at være indhold af henholdsvis 

mono- og dichloreddikesyre samt mono- og dichloracetyl-grupper.  

 

Ved LC/MS scan analysen i grundvand ved ALS fås et billede af ”molekylemasse-fordelingen” i en 

vandprøve.  Der er foretages analyser på grundvand udtaget i boringerne B4-DC og B403 med hen-

blik på sammenligning for at afdække evt. differens mellem de to vandprøver og efterfølgende evt. 

nærmere identifikation af relevante stoffer, evt. med andre analysemetoder. Metoden kan umiddel-

bart give et indtryk af forekomsten af følgende stoffer:  chlorerede eddikesyrer, trichloracetyl-grup-

per, visse pesticider, halogeneddikesyrer, trihalogeneddikesyre, trichloreddikesyre, dichlor-brom-

eddikesyre, chlor-dibrom-eddikesyre, tribromeddikesyre,  dihalogeneddikesyre, dichlor-eddikesyre, 

chlor-brom-eddikesyre, dibrom-eddikesyre, monohalogeneddikesyre, chlor-eddikesyre, brom-

eddikesyre og chloracetater. 

  

GC/MS-Scan i jord og poreluft ved ALS omfatter bl.a. følgende relevante stoffer/stofgrupper: 

chlorbenzer, chlorerede opløsningsmidler inkl. chloroform, nedbrydningsprodukter af chlorerede 

opløsningsmidler, nogle pesticider m. chlor, PCB, chloropricrin, chlorketoner (spec. chlor-ace-

toner/-propanoner), 1,1,1-trichlor-propanone, chlornitriller, dihalogenacetonitril, dichlor-aceto-

nitril, chlor-brom-acetonitril, dibrom-acetonitril, trihalomethaner, chlormethaner, methylchlorid, 
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nogle forskellige brom- og jodforbindelser med chlor, dichlor-brom-methan, chlor-dibrom-methan, 

bromoform, tribrom-methan og cyanogen chlorid, BTEX, C9-C10-aromater og  flygtige mineralolie-

komponenter. I jord desuden phtalater og apolære pesticider og PAH. I poreluft desuden chlorerede 

og brommerede opløsningsmidler og kølemidler.                        

 

7.2 Boringer 

Der er foretaget 16 filterboringer i forbindelse med undersøgelser i fokusområde 2 i perioden 9. 

december 2013 – 16. januar 2014. Boringer fra 9.-19. december 2013 er benævnt B602-B606 og 

B610-B613, mens boringer fra perioden 7. - 16. januar 2014 er benævnt B614, B615, B616, B621, 

B622 og B623. Boringerne B620 og B624 er foretaget i fokusområde 3 i perioden 22. januar - 4. 

februar 2014 nedstrøms slagterigrunden og kreaturslagteriet på Vendersgade 6.  

 

Boringer i fokusområde 2 er udført ved knudepunkter langs kloakledninger i Vendersgade og 

Fonagervej for at lokalisere kilden(erne) og evt. hotspot-områder i området ved svineslagteriet, 

konservesfabrikken og en del af det tidligere kreaturslagteri på Vendersgade 40. Boringerne dækker 

ligeledes indstrømning via grundvand nord for området og udsivning af spildevand fra kloakled-

ninger fra aktiviteter på slagterigrunden og i kloakoplandet uden for slagterigrunden.  

 

Boringerne er filtersat i det sekundære grundvandsmagasin med filtre henholdsvis i toppen af 

magasinet ca. 2-5 m.u.t. (FT) og midt i magasinet (FM) ca. 7-9 m.u.t. B602 dog kun med filter i 

toppen af magasinet.  

 

Påvirkning af det terrænnære sekundære grundvandsmagasin i fokusområde 2 er søgt afgrænset 

ved boringerne B600, B614-B616 og B621. 

 

B600 og B614 er etableret nedstrøms undersøgelsesområdet ved Vendersgade, B614 desuden ved 

afløbsinstallationer fra den tidligere konservesfabrik nedstrøms svineslagteriet. B615 og B616 er 

etableret vest for Vendersgade nedstrøms kloakledningerne på Fonagervej og Linds Kemiske fabrik. 

B621 er etableret opstrøms svineslagteriet i området ved det tidligere kreaturslagteri og talgsmelteri 

på Vendersgade 40. Boringerne er som udgangspunkt filtersat med 2 filtre placeret i forskellige 

dybder i toppen af magasinet samt med et dybere filter, der så vidt muligt er placeret i bunden af 

det sekundære magasin over lerlaget. Ved boresteder filtersat med 3 filtre er der af praktiske hensyn 

udført 2 boringer ved hvert borested med dybeste filtersætning i den ene boring og de mere terræn-

nære filtre i den anden boring - begge boringer med samme DGU. nr. I B615 er det øverste filter dog 

udeladt, idet det terrænnære filter i den nærliggende boring T28 i stedet benyttes, ligesom B616 af 

budgetmæssige årsager kun er etableret med 2 filtre i toppen af magasinet. 

 

Placering af div. andre ledningsanlæg i Vendersgade og Fonagervej har i vid udstrækning været 

bestemmende for hvor boringerne kunne placeres i fokusområde 2. 

 

Boringerne udført i fokusområde 3 undersøges sammen med eksisterende boringer i området  - 

boringerne 47, B101, B102 og B408 - alle med filtre i toppen af det sekundære grundvandsmagasin 

(FT). Boringerne er etableret med filtersætning 7,5-9,5 m.u.t. (FM) og yderligere 18-20 m.u.t. (FD) i 

B620.  

 

Boringerne er placeret under hensyntagen til potentialebilledet for det sekundære grundvands-

magasin.  

 

NIRAS har foretaget lokalisering og indmåling af eksisterende boringer på og omkring slagteri-

grunden den 9., 16., 19. december 2013 og 13. januar 2014. I disse indmålinger indgik endvidere de 

nyetablerede boringer B600, B602-B606 og B610-B613. Indmålingerne er foretaget med totasta-

tion. Boringerne B602, B612-B616 og B620-B624 er indmålt af Region Midtjylland med differentiel 

GPS den 17. februar 2014. 
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Der er udført pejlerunder i perioden fra 9. december 2013 til 2. maj 2014. Pejlingerne er nærmere 

omtalt i afsnittet om geologi og grundvand i kapitel 4. Potentialekort fremgår af figur 4.1 og de 

samlede pejleresultater af bilag 11.   

 

I tabel 7.1 findes en oversigt med nøgledata for de udførte boringer. Boringerne B620 og B624 er 

udført i fokusområde 3, resten er i fokusområde 2.  Boringsplaceringer fremgår af bilag 7A-C og 

borejournaler er vedlagt i bilag 9. I tabellen er angivet dybde for vandspejl i forhold til målepunkt, i 

praksis svarer dette til vandspejlsbeliggenhed under terræn.  

 

Måle- 

punkt 

DGU. 

nr. og 

dato 

Dato Dybde 

 

(m u.t.) 

Placering Filter 

nr. 

Interval 

 

(m u.t.) 

Vand-

spejl 

m. u. 

målepkt 

GVS-kote 

 

(m DVR90) 

 

B600 64.1923 

 

17.12.13 

 

23,0 

 

Vendersgade, v. svineslagteri, 

nedstrøms B4-DC 

1 

2 

3 

20,5-22,6 

7-9 

2-5 

2,92 

2,82 

2,84 

19,89 

20,00 

20,01 

B602 64.1922 09.12.13 6,0 Vendersgade, v. svineslagteri, 

nedstrøms B4-DC 

1 2-5 2,79 20,06 

B603 64.1921 

 

19.12.13 9,5 Vendersgade, v. stikledning 

fra svineslagteri med primært 

område med hypochloritan-

vendelse, opstrøms B4-DC 

1 

2 

7-9 

2-5 

2,65 

2,68 

20,16 

20,17 

B604 64.1920 

 

13.12.13 9,5 Vendersgade, v. svineslagteri, 

opstrøms B4-DC 

1 

2 

7-9 

2-5 

2,53 

2,58 

20,14 

20,19 

B605 64.1919 

 

12.12.13 9,5 Vendersgade, v. svineslagteri, 

opstrøms B4-DC 

1 

2 

7-9 

2-5 

2,47 

2,475 

20,17 

20,26 

B606 64.1924 

 

12.12.13 9,0 Vendersgade, v. stikledning 

fra svineslagteri med primært 

område med hypochloritan-

vendelse, opstrøms B4-DC 

1 

2 

7-9 

2-5 

2,41 

2,33 

20,23 

20,31 

B610 64.1927 

 

10.12.13 9,0 Fonagervej/Vendersgade, v. 

samlebrønd med stikled-

ninger fra flere områder med 

primær hypochloritanven-

delse, opstrøms B4-DC  

1 

2 

7-9 

2-5 

2,27 

2,28 

20,30 

20,32 

B611 64.1928 

 

10.12.13 9,5 Fonagervej, opstrøms B4-DC   1 

2 

7-9 

2-5 

2,01 

2,36 

20,30 

20,29 

B612 64.1926 

 

11.12.13 9,0 Fonagervej, v. stikledning fra 

svineslagteri med primær 

hypochloritanvendelse samt 

område med slagtegang og 

værksteder ved tidligere 

kreaturslagteri, opstrøms B4-

DC 

1 

2 

7-9 

2-5 

2,12 

2,13 

20,33 

20,34 

B613 64.1925 

 

11.12.13 9,0 Fonagervej, opstrøms B4-DC  1 

2 

7-9 

2-5 

2,41 

2,45 

20,28 

20,27 

B614 64.1960 

 

 

07.01.14 21 

9,5 

 

Vendersgade, ved samlepunkt 

for flere kloakledninger bla. 

fra konservesfabrik, 

nedstrøms B4-DC 

1 

2 

3 

18-20 

7-9 

2-5 

2,42 

2,4 

2,47 

20,07 

20,05 

20,04 
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B615 64.1959 

 

20.01.14 19,2 Vest for Vendersgade, 

nedstrøms Fonagervej, ned-

strøms Linds Kemiske fabrik 

og B4-DC  

1 

2 

16,5-18,5 

7-9 

2,795 

2,6 

19,88 

20,10 

 

 

 

 

 

 

Måle- 

punkt 

DGU. 

nr. og 

dato 

Dato Dybde 

 

(m u.t.) 

Placering Filter 

nr. 

Interval 

 

(m u.t.) 

Vand-

spejl 

m. u. 

målepkt 

GVS-kote 

 

(m DVR90) 

 

B616 64.1969 

 

16.01.14 9,5 Vest for Vendersgade, 

nedstrøms Fonagervej og 

Linds Kemiske Fabrik 

1 

2 

7-9 

2,5-4,5 

2,21 

2,24 

20,23 

20,28 

B620 64.1964 

 

04.02.14 20,5 Fokusområde 3, Ved 

Banen, nedstrøms 

slagterigrunden og 

kreaturslagteri på 

Vendersgade 6 

1 

2 

18-20 

7,5-9,5 

3,07 

3,30 

22,49 

22,50 

B621 64.1965 

 

 

15.01.14 22,0 

9,5 

Opstrøms B4-DC,  Svine-

slagteriet, Fonagervej og 

Vendersgade, samtidig ved 

talgsmelteri og kreaturslagteri 

på Vendersgade 6  

1 

2 

3 

 

12-14 

7-9 

1,8-3,8 

1,92 

1,93 

1,88 

20,40 

20,47 

20,44 

B622 64.1980 

 

13.01.14 9,5 Vendersgade, v. stikledning 

fra svineslagteri med primær 

anvendelse af hypochlorit, 

nedstrøms B4-DC   

1 

2 

7-9 

2,5-4,5 

2,67 

2,67 

20,17 

20,18 

B623 64.1981 

 

13.01.14 9,5 Nedstrøms Fonagervej ved 

tidligere pumpebrønd fra 

svineslagteri og indtil 2001 

desuden fra kreaturslagteri på 

Vendersgade 6   

1 

2 

7-9 

2-5 

2,19 

2,18 

20,34 

20,34 

B624 64.1995 22.01.14 11,5 Fokusområde 3, Ved 

Banen, nedstrøms 

slagterigrunden og 

kreaturslagteri på 

Vendersgade 6 

1 7,5-9,5 3,13 19,52 

TABEL 7.1 OVERSIGT OVER UDFØRTE BORINGER I FOKUSOMRÅDE 2 OG FOKUSOMRÅDE 3.  

Boringerne er udført under tilsyn af RM i henhold til RM’s retningslinier som forede snegleboringer 

med RM’s egen borerig. Af tidsmæssige årsager er boringen B614 udført af Franck Geoteknik. Der 

er søgt efter ledningsanlæg med rendegraver ved alle boresteder inden igangsætning af borearbejde.  
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7.3 Jordprøver 

Ved pilotprojektet er der etableret 18 filterboringer, henholdsvis 16 i fokusområde 2 og 2 i fokus-

område 3.    

 

Under borearbejdet er der udtaget jordprøver for hver 0,5 m. Fra boringerne i fokusområde 2 

(B602-B606, B610-B613 samt B622 ogB623) er der udtaget 2 sæt prøver fra hver dybde fra 1 m.u.t. 

og ned 3 m.u.t. til omkring grundvandsspejlet. Det ene sæt er udtaget i rilsanposer og er anvendt til 

PID-målinger. Det andet sæt er udtaget i jordprøveglas med henblik på laboratorieanalyse.  

 

Jordprøver fra lokaliseringsboringerne er målt for indhold af flygtige organiske stoffer ved hjælp af 

PIDmåler. PID-målingerne er foretaget af ALS Denmark.  

 

Der er ikke foretaget PID-målinger i jordprøver fra den øverste meter af jordlagene. Lagene består 

af stabilgrus kun med mulig afsmitning fra omkringliggende asfaltlag og fyldlag og ingen mulig 

påvirkning af kendte forureningskilder og påviste forureninger. Der kunne ikke registreres tegn på 

forurening ved borearbejdet. Der er desuden ikke oplysninger om tilkørt fyldjord og DC’s under-

søgelser på slagterigrunden bekræfter, at fyldjorden kun er forurenet ved lettere påvirkning fra 

kendte/påviste forureningskilder (typisk olie).   

 

Jordprøver fra boringer (B600, B614-B616 og B621) i fokusområde 2 og boringerne i fokusområde 3 

(B620 og B624) er alene bedømt for mulig forurening ved syn i forbindelse med borearbejdet. Der 

er ikke udvalgt jordprøver til PID-måling og kemisk analyse, da der ikke kunne registreres tegn på 

forurening ved borearbejdet. Boringerne er desuden ikke placeret i nærheden af egentlige mulige 

punktkilder, undtagen dog B614, der er placeret ved afløbsinstallationer fra den tidligere konserves-

fabrik ved svineslagteriet. Vandprøverne fra boringerne er i stedet grundlaget for vurdering af 

forureningssituationen i området.  

 

Under borearbejdet er jordprøverne geologisk beskrevet i felten. Jordprøverne er udtaget i henhold 

til RM’s retningslinier.  Jordprøver fra boringerne B614, B616, B621, B622 og B623 er desuden 

bedømt nærmere af RM med henblik på en geologisk beskrivelse af området.  

 

PID-resultaterne fremgår sammen med den geologiske beskrivelse af jordprøverne af borejourna-

lerne i bilag 9. Boringsplaceringer fremgår af bilag 7A-C. 

 

Den geologiske beskrivelse af jordprøverne er nærmere omtalt i afsnittet om geologi og grundvand i 

kapitel 4. 

 

Alle prøver til kemisk analyse er udtaget 3 m.u.t., da denne prøvetagningsdybde er skønnet at være 

under bund af kloakledninger ved Vendersgade og Fonagervej.  

 

Hovedresultaterne, prøveudvælgelse og analyseprogram er samlet i tabel 8.2.  

 

Analyserapporter opbevares hos RM. Resultaterne fremgår af bilag 14. Udvalgte resultater er 

sammenholdt med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier i tabellerne 8.3 og 8.4.  

 

7.4 Vandprøver 

Vandprøverne er udtaget af RM og Niras i henhold til RM’s retningslinier. Ved udtagningen af 

grundvandsprøverne er der benyttet nye PE-slanger, nye whale-pumper og MP1 pumpe i enkelte 

tilfælde. Vandstanden er pejlet og grundvandsprøverne er udtaget, når feltparametrene lednings-

evne, temperatur, redox, pH og ilt under pumpningen har vist et stabilt niveau. I forbindelse med 

prøveudtagningen er endvidere noteret evt. karakteristika for vandprøven, f.eks. farve. Feltmålinger 

mv. fremgår af bilag 10. 
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Pejlingerne er nærmere omtalt i afsnittet om geologi og grundvand i kapitel 4. Potentialekort frem-

går af bilag 3A og B, hhv. primært og terrænært magasin, og  og de samlede pejleresultater af bilag 

11.   

 

Udvalgte grundvandsprøver udtaget i perioden 3. – 19. december 2013 fra 7 filterboringer i fokus-

område 2 og 1 filterboring (B403, fokusområde 1) opstrøms slagterigrunden er screenet for identi-

fikation af stoffer i AOX-indhold og for at få et indtryk af kildestyrke og udbredelse.  

 

Der er udtaget i alt 16 vandprøver fra boringerne B4-DC, T2, B600, B602 – B604 langs kloakled-

ningerne i Vendersgade ved svineslagteriet og i boringerne B610-B613 langs kloakledninger i Fon-

agervej. Vandprøverne er udtaget i udvalgte filtre i toppen af det sekundære grundvandsmagasin 

henholdsvis 2-5 m.u.t. (FT) og 7-9 m.u.t. (FM), B600 yderligere i bunden af magasinet 20,5 – 22,6 

m.u.t. (FD). Vandprøven i B403 er udtaget i toppen af grundvandsmagasinet (FT). 

 

Screeningsparameterne er suppleret med de traditionelle analyseparametre omtalt i strategiafsnit-

tet i vandprøver fra boringerne B4-DC, T2 og B403, T2 dog ikke TerrAtest. I ovennævnte boringer 

(B600 – B613) omfatter screeningen kun analyse hos GEUS for trichloreddikesyre, chloroform og 

trichloracetyl-grupper samt AOX i udvalgte filtre.  

 

Vandprøven udtaget i december 2013 fra B403 til analyse for TerrAtest bortkommer ved analyse-

laboratoriet. Analysen udføres i stedet på vandprøve udtaget 29. januar 2014. Analyse for hoved-

elementer gentages i vandprøven.     

 

Efterfølgende vandprøvetagning (30 vandprøver) foretages i perioden 13. januar – 18. februar 2014 

i fokusområde 2 og 3 samt i enkelte boringer nordøst for slagterigrunden.  

 

Undersøgelserne i 2014 omfatter primært undersøgelse af udbredelse i grundvand i fokusområde 2 

og kildestyrke/udbredelse i fokusområde 3, herunder samlet udstrømning for hele slagterigrunden. 

Valg af prøvetagningssteder og valg af analyse parametre er sket under hensyntagen til potentiale-

billedet for det sekundære grundvandsmagasin og resultaterne af screeningerne og undersøgelser 

foretaget i december 2013 i fokusområde 2. Omfanget af analyser er reduceret i enkelte vandprøver 

af hensyn til de til rådighed værende ressourcer. Der er således kun anvendt traditionelle analyse-

parametre omtalt i strategiafsnittet suppleret med analyse hos GEUS for trichloreddikesyre, 

chloroform og trichloracetyl-grupper.  

 

Vandprøvetagningen i fokusområde 2 er sket i takt med etablering af de sidste boringer og er fore-

taget i perioden i boringerne B600, B602, B614, B615 og T28, B616, B621, B622 og B623 i forskel-

lige niveauer i det sekundære grundvandsmagasin, henholdsvis 1,8-5 m.u.t. (FT), 7-9 m.u.t. (FM) og 

12-22,6 m.u.t. (FD).  

 

I B600 er AOX-analysen gentaget i vandprøver udtaget fra filterne 2-5 m.u.t. (FT), 7-9 m.u.t. (FM) 

og 20,5-22,6 m.u.t. (FD) samt i B602, fra filter 2-5 m.u.t. (FT), i det sekundære grundvands-

magasin. 

 

Vandprøverne nordøst for slagterigrunden er udtaget i toppen af det sekundære grundvands-

magasin i boringerne B405-B407 for at få et indtryk af den generelle vandkvalitet i området.  

 

Vandprøverne i fokusområde 3 er udtaget fra 2 nye filterboringer (B620 og B624) og eksisterende 

boringer (boring 47, B101, B102 og B408) i forskellige niveauer i det sekundære grundvandsma-

gasin, henholdsvis 2,5-5 m.u.t. (FT)., 7,5-9,5 m.u.t. (FM) og 18-20 m.u.t. (FD).  B47 er som den 

eneste boring placeret på slagterigrunden ved kreaturslagteriet, mens de andre boringer er placeret 

nedstrøms umiddelbart uden for slagterigrunden langs vejen Ved Banen. 
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Boringerne B4-DC, T2, T28 og 47 er etableret på slagterigrunden i forbindelse med DC’s tidligere 

forureningsundersøgelser /8, 20,21,22/. Boringerne B101, B102, 403-B408 er etableret i 

forbindelse med RM’s tidligere undersøgelser i området /12/. 

 

Boringer, filtersætning og parametervalg er angivet i tabel 7.3-7.6. Boringernes placering fremgår af 

situationsplanen i bilag 7A-C.  Resultater fra TerrAtest fremgår af tabel 8.5 og 8.6. Øvrige resultater 

af bilag 14.  Analyserapporter opbevares hos RM. 

 

Udvalgte resultater er opstillet i tabeller i kap. 8 og sammenholdt med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier og drikkevandskrav, hvor andet ikke foreligger.   

 

Analyserne er opdelt i analysepakker angivet i tabel 7.2.    

 

Analysepakke  Analyser 

A Koffein, E.coli og LCMS-scan (ALS) 

B LCMS-scan (ALS) 

C TerrAtest (Eurofins) 

D Trichloreddikesyre,  chloroform og trichloracetyl-grupper – (GEUS) 

E Boringskontrol (incl. barium, bor og arsen) – (ALS) 

F Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, phatalater , 

nonylphenol, anion overfladeaktive stoffer og kulbrinter incl. BTEXN 

(ALS) 

H Cyanid (ALS) 

I AOX (ALS) 

J Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (ALS) 

K Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, phatalater, 

nonylphenol og anion overfladeaktive stoffer (ALS) 

TABEL 7.2 ANALYSEPAKKER, GRUNDVAND  

Analyseprogrammet for boringer placeret i fokusområde 1 og øst for slagterigrunden fremgår af 

tabel 7.3. 

 

Målepunk

t 

DGU. nr. Placering Filter 

nr. 

Interval 

(m.u.t.) 

Analyse

r 

Udtaget 

Fokusområde 1  

B403* 64.1944 Opstrøms slagtegrunden 1 2-4 A, C, D, E, 

I, K 

C, E 

5.12.13 

29.01.14 

Øst for slagterigrunden  

B405* 64.1946 Hjalmar Sørensens Vej, opstrøms 

talgsmelteriet 

1 2,0-4,0 E 5.02.14 

B406* 64.1947 Hjalmar Sørensens Vej, på østsiden af 

talgsmelteriet 

1 2,0-4,0 E 5.02.14 

B407* 64.1948 Hjalmar Sørensens Vej, på østsiden af 

svineslagteriet 

1 2,3-4,3 E 5.02.14 

*Filterboringer etableret ved tidligere undersøgelser /12/ 

TABEL 7.3 ANALYSEPROGRAM, FOKUSOMRÅDE 1 OG ØST FOR SLAGTERIGRUNDEN 
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Analyseprogrammet for boringer placeret opstrøms og langs Fonagvej fremgår af tabel 7.4.   

 
Målepunk

t 

DGU. nr.  Placering Filter 

nr. 

Interval 

(m.u.t.) 

Analyser Udtaget 

Opstrøms Fonagervej i fokusområde 2 

B621 64.1965 Opstrøms Svineslagteriet, Fonagervej 

og Vendersgade, samtidig ved 

talgsmelteri og kreaturslagteri på 

Vendersgade 6 

1 

2 

3 

12-14 

7-9 

1,8-3,8 

E, F, I 

E, F, I 

E, F, I 

28.01.14 

28.01.14 

28.01.14 

Langs Fonagervej i fokusområde 2  

B610 64.1927 Fonagervej/Vendersgade, v. 

samlebrønd med stikledninger fra flere 

områder med primær 

hypochloritanvendelse 

1 

2 

7-9 

2-5 

D, I 

I 

16.12.13 

16.12.13 

B611 64.1928 Fonagervej   1 

2 

7-9 

2-5 

 

D, I 

I.U. 

16.12.13 

B612 64.1926 Fonagervej, v. stikledning fra 

svineslagteri med primær 

hypochloritanvendelse samt område 

med slagtegang og værksteder ved 

tidligere kreaturslagteri, 

1 

2 

7-9 

2-5 

D, I 

D, I 

16.12.13 

16.12.13 

B613 64.1925 Fonagervej   1 

2 

7-9 

2-5 

 

D,I 

I.U. 

16.12.13 

B623 64.1981 Nedstrøms Fonagervej ved tidligere 

pumpebrønd fra svineslagteri og indtil 

2001 desuden fra kreaturslagteri på 

Vendersgade 6   

1 

2 

7-9 

2-5 

D, E, F, H,  I 

D, E, F, H, I 

21.01.14 

21.01.14 

I.U.: Ingen vandprøve udtaget 

TABEL 7.4. ANALYSEPROGRAM, OPSTRØMS OG LANGS FONAGERVEJ I FOKUSOMRÅDE 2 

Analyseprogrammet for boringer placeret vest for Vendersgade samt i området ved og nedstrøms 

Vendersgade i fokusområde 2 fremgår af tabel 7.5.  

 

Måle-

punkt 

DGU. nr.  Placering Filter 

nr. 

Interval 

(m.u.t.) 

Analyser Udtaget 

Vest for Vendersgade i fokusområde 2 

T28* 64.1967 Vest for Vendersgade nedstrøms 

Fonagervej, nedstrøms Linds Kemiske 

fabrik 

1 2,5-4,5 E, F, I 29.01.14 

B615 64.1959 Vest for Vendersgade nedstrøms 

Fonagervej, nedstrøms Linds Kemiske 

fabrik 

1 

2 

16,5-18,5 

7-9 

E, F, I 

E, F, I 

29.01.14 

29.01.14 

B616 64.1960 Vest for Vendersgade, nedstrøms 

Fonagervej Vest for Vendersgade, 

nedstrøms Fonagervej og Linds 

Kemiske Fabrik 

1 

2 

7-9 

2,5-4,5 

E, F, I 

E, F, I 

28.01.14 

28.01.14 

Området ved Vendersgade i fokusområde 2 

B602 64.1922 Vendersgade, v. svineslagteri  1 2-5 I 

D, E 

16.12.13 

16.01.14 

B603 64.1921  Vendersgade, v. stikledning fra 

svineslagteri med primært område med 

1 

2 

7-9 

2-5 

I 

I 

19.12.13 

19.12.13 
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Måle-

punkt 

DGU. nr.  Placering Filter 

nr. 

Interval 

(m.u.t.) 

Analyser Udtaget 

hypochloritanvendelse 

B604 64.1920 Vendersgade, v. svineslagteri 1 

2 

7-9 

2-5 

D, I 

D, I 

16.12.13 

16.12.13 

B605 64.1919 Vendersgade, v. svineslagteri 1 

2 

7-9 

2-5 

 I.U. 

I.U. 

B606 64.1924 Vendersgade, v. stikledning fra 

svineslagteri med primært område med 

hypochloritanvendelse 

1 

2 

7-9 

2-5 

 I.U. 

I.U. 

B622 64.1980 Vendersgade, v. stikledning fra 

svineslagteri med primær anvendelse af 

hypochlorit, 

1 

2 

7-9 

2,5-4,5 

D, E, F, H, I 

D, E, F, H, I 

13.01.14 

13.01.14 

B4-DC* 64.1950 Vendersgade, v. svineslagteriet  1 3-5 A, C, D, E, I, K 3.12.13 

T2* 64.1968 Vendersgade, v. svineslagteriet 1 2,5-4,5 B, D, E, I, J 4.12.13 

Nedstrøms området ved Vendersgade i fokusområde 2 

B600 64.1923 Vendersgade, v. svineslagteri,  1 

 

2 

 

3 

20,5-22,6 

 

7-9 

 

2-5 

I 

D, E, F, H, I 

I 

D, E, F, H, I 

I 

D, E, F, H, I 

19.12.13 

16.01.14 

19.12.13 

16.01.14 

19.12.13 

16.01.14 

B614 64.1958 Vendersgade, ved samlepunkt for flere 

kloakledninger bla. fra konservesfabrik 

1 

2 

3 

18-20 

7-9 

2-5 

D, E, F, H, I 

D, E, F, H, I 

D, E, F, H, I 

13.01.14 

13.01.14 

13.01.14 

*Filterboringer etableret ved tidligere undersøgelser /8, 20,21,22/ 

I.U.: Ingen vandprøve udtaget 

TABEL 7.5. ANALYSEPROGRAM, VEST FOR VENDERSGADE SAMT I OMRÅDET VED OG NEDSTRØMS 

VENDERSGADE I FOKUSOMRÅDE 2    

Analyseprogrammet for boringer placeret i fokusområde 3 ved kreaturslagteriet (Vendersgade 6) og 

nedstrøms slagterigrunden fremgår af tabel 7.6.  

 

Måle-

punkt 

DGU. nr. Placering Filter 

nr. 

Interval 

(m.u.t.) 

Analyser Udtaget 

47* 64.1972 Central på kreaturslagteriet, 

Vendersgade 6 

1 2,5-4,5 D, E, F, H, 

I 

29.01.14 

B101* 64.1929 Struervej, nedstrøms slagterigrunden 

og kreaturslagteri på Vendersgade 6 

1 2,5-4,5 D, E, F, H, 

I 

29.01.14 

B102* 64.1930 Ved Banen, nedstrøms slagterigrunden 

og kreaturslagteri på Vendersgade 6 

1 2,9-4,9 D, E, F, H, 

I 

29.01.14 

B620 64.1964  Ved Banen, nedstrøms slagterigrunden 

og kreaturslagteri på Vendersgade 6 

1 

2 

18-20 

7,5-9,5 

E, F, H 

E, F, H 

18.02.14 

18.02.14 

B408* 64.1949 Ved Banen, nedstrøms slagterigrunden 

og kreatur-slagteri på Vendersgade 6 

1 3,0-5,0 D, E, F, H, 

I 

28.01.14 

B624 64.1995 Ved Banen, nedstrøms slagterigrunden 

og kreatur-slagteri på Vendersgade 6 

1 7,5-9,5 D, E, F, H, 

I 

29.01.14 

*Filterboringer etableret ved tidligere undersøgelser /12, 8, 20,21,22/ 

TABEL 7.6. ANALYSEPROGRAM, KREATURSLAGTERIET OG NEDSTRØMS FOKUSOMRÅDE 3 
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7.5 Poreluftmålinger 

Poreluftprøverne er udtaget på kulrør af RM i fokusområde 1 og opstrøms slagterigrunden til 

belysning af evt. afdampning i den umættede zone over det terrænnære sekundære grund-

vandsmagasin. Prøverne er udtaget i henhold til RM’s retningslinier. 

 

Poreluftprøver opstrøms slagterigrunden er udtaget i fokusområde 1 (ved B403) og øst for 

slagterigrunden i B405 med sonder nedrammet 1,5 m.u.t., ca. 0,5 m over grundvandsspejl.  

 

En planlagt poreluftprøve fra nedrammet sonde ved boring B4-DC i fokusområde 2 måtte opgives 

på grund af ledningsanlæg i området. Efterfølgende forsøg med prøvetagning fra selve boringen 

måtte også opgives, da filteret viste sig at være placeret under grundvandsspejlet. Der er i stedet 

udtaget poreluft fra filterstrækningen over grundvandsspejl i boring B622, som er placeret ved 

kloakledningen i Vendersgade ca. 7 m fra B4-DC, dvs. i området med de med de højeste AOX-

værdier i grundvandet på slagterigrunden og ved kloakafløb fra svineslagteriet. Boringen er filtersat 

2,5-4,5 m.u.t. og grundvandsspejlet er pejlet til 2,7 m.u.t. 

 

Boringerne B403 og B405 er etableret i forbindelse med RM’s tidligere AOX-undersøgelser ved 

slagterigrunden /12/. Boringerne B4-DC er etableret i forbindelse med DC’s tidligere forure-

ningsundersøgelser /20,21/. 

 

Poreluftprøver benævnes efter boringen hvor ved de er udtaget efterfulgt af PL, f.eks. B403-PL.  

 

Boringernes placering fremgår af situationsplanen i bilag 7A-B.  Analyseresultaterne er i bilag 14. 

Udvalgte resultater er sammenholdt med Miljøstyrelsens afdampningskriterier i tabel 8.18 og 8.19.    

 

Målepunkter og parametervalg er angivet i tabel 7.7.  
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B403-Pl Fokusområde 1   x x x 04.12.13 

B405-Pl Nord for slagterigrunden   x x x 04.12.13 

B622-Pl Fokusområde 2, 

Vendersgade, v. stikledning 

fra svineslagteri med primær 

anvendelse af hypochlorit, 

x x x x x 22.01.14 

TABEL 7.7. ANALYSEPROGRAM I PORELUFT   
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8. Resultater 

I de følgende afsnit beskrives resultaterne af denne undersøgelse. Desuden inddrages resultater fra 

DC’s AOX-screeningsundersøgelse fra 2013 /13/ i boring B403 (fokusområde 1) og boring B4-DC 

(fokusområde 2). 

 

Undersøgelserne har omfattet et bredt spektrum af analyser. Indledningsvis omtales de foretagne 

jordanalyser og screeningsundersøgelser i jord, grundvand og poreluft. Efterfølgende omtales 

øvrige analyser i grundvand og poreluft samt resultatet af gennemgangen af lokaliteter omkring den 

sydlige del af slagterigrunden.  

 

Ved omtalen af analyserne af vandets hovedbestanddele (boringskontrol) er der sat fokus på nogle 

udvalgte stoffer, som er centrale for beskrivelse og forståelse af belastningen under og omkring 

slagterigrunden.  Der er tale om analyser af NVOC, chlorid, phosphor, kalium, bor, ammonium og 

nitrat. Disse parametre beskriver såvel den organiske belastning som belastningen med spildevand i 

øvrigt fra slagteriaktiviteterne og øvrige aktiviteter på og opstrøms slagterigrunden.  

 

Med udgangspunkt i en generel gennemgang af boringer i Holstebro-området, de foretagne 

undersøgelser, herunder resultater fra opstrøms og dybe boringer, samt påtrufne jordlag, er der i 

resultatbeskrivelsen taget udgangspunkt i koncentrationer for ubelastede niveauer (naturlige 

baggrundsniveauer) og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier, som angivet i 

tabel 8.1.   

 

Parameter Niveau1) Kriterie2) Enhed Bemærkning 

AOX 1-20 i.f. µg/l Typisk indhold i naturligt grundvand er 1-20 µg/l 

NVOC 4 4 mg/l Indhold under 4 mg/l antages at uforurenet 

Chlorid 25 -35 250 mg/l Naturligt indhold i Holstebro området 

Total  

phosphor 

0,15 0,15 mg/l Drikkevandskriteriet er typisk overholdt i 

ubelastede grundvandsmagasiner  

Kalium 5 10 mg/l Indhold over 5 mg/l kan være udtryk for 

forureningsmæssig belastning f.eks. fra 

spildevand og husdyrgødning 

Bor 303) 300 µg/l Indhold over 30 µg/l kan skyldes 

forureningsmæssig belastning  

Ammonium 0,05 0,05 mg/l Drikkevandskriteriet er typisk overholdt i 

ubelastede grundvandsmagasiner 

Nitrat 3 50 mg/l Naturligt indhold i området, vurderet ud fra 

analyser 

1) Skønnet ubelastet niveau, 

2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

TABEL8.1 UBELASTEDE NIVEAUER FOR UDVALGTE ANALYSER 

Det er ud fra en generel gennemgang af boringer i Holstebro området vurderet, at et naturligt 

indhold af chlorid i det terrænnære grundvand vil ligge mellem 25 og 35 mg/l. 
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Sidst i kapitlet omtales grundvandets redoxforhold samlet for grunden samt fund af enkelte andre 

stoffer (barium, nikkel, arsen og jern) hvor der er påvist koncentrationer, der adskiller sig fra 

forventelige niveauer.  

 

Der er i resultattabellerne i nedenstående afsnit 8.4-8.6 kun angivet indhold af chloroform, sum af 

chlorerede opløsningsmidler (incl. chloroform) og sum af chlorerede nedbrydningsprodukter ved 

analyser foretaget hos ALS. Det skyldes, at det kun er chloroform fra disse analyser som kan 

relateres til anvendelse og omsætning af hypochlorit.  

 

Der er analyseresultater for chloroform på flere vandprøver analyseret henholdsvis hos ALS (GC-

MS, P&T) og hos GEUS (GC-ECD, P&T). Chloroform indgår i standardanalysen for chlorerede 

opløsningsmidler hos ALS og er desuden en del af analysen for chlorerede eddikesyrer og 

trichloracetyl-grupper hos GEUS. ALS analysen er traditionelt anvendt ved 

forureningsundersøgelser, hvorfor dette resultat er angivet på figurer og i bilag. GEUS resultatet er 

angivet, når andet ikke foreligger.   

 

Analyseresultater af TerrAtest fra denne og DC’s undersøgelser (B4-DC, fra 2013 /13/ i grundvand 

fremgår af tabel 8.5 og 8.6 . Øvrige analyseresultater i jord, poreluft og grundvand fra denne og 

tidligere undersøgelser i tabeller i bilag 13 og 14. Resultaterne er sammenlignet med Miljøstyrelsens 

kriterier i jord, poreluft, grundvand og drikkevand.  

 

8.1 Borearbejde og kemisk analyse af jordprøver i fokusområde 2  

Borearbejde og udvælgelse af jordprøver   

 

Der er i fokusområde 2 foretaget 11 filterboringer med henblik på kildeopsporing, karakterisering og 

afgrænsning af bidrag til AOX-indhold i jord og grundvand.  

 

Evt. jord hot-spot er søgt lokaliseret ved knudepunkter langs kloakledninger med processpildevand 

fra slagteriaktiviter mm. i Vendersgade og Fonagervej i fokusområde 2.  Feltobservationer samt 

PID-målinger fremgår sammen med den geologiske beskrivelse af borejournalerne i bilag 9. En 

oversigt over boreresultater, prøveudvælgelse og valg af analyser er samlet i tabel 8.2. 
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Boring Vand-

spejl 

Fyld 

til 

m.u.t. 

Højeste PID-udslag 

og dybde 

Syns- og 

lugtindtr

yk 

Prøveudvælgelse 

m.u.t. PID m.u.t. m.u.t. Analyse 

B602 2,87 1,7 1 2,5 Normalt 3,0 Ingen  

B603 2,81 0,7 2 2,0 Normalt 3,0 A og B 

B604 2,61 2,6 0 1-3 Normalt 3,0 A 

B605 2,50 1,5 0 1-3 Normalt 3,0 Ingen  

B606 2,31 2,5 1 1,5-

2,5 

Normalt 3,0 A 

B610 2,26 1,7 0 1-3 Normalt 3,0 A 

B611 2,35 2,8 0 1-3 Normalt 3,0 A 

B612 2,28 2,2 0 1-3 Normalt 3,0 A og B 

B613 2,48 2,8 0 1-3 Normalt 3,0 A 

B622 2,66 1,0 1 2,0 og 

3,0 

Normalt 3,0 A1), B og 

C 

B623 2,19 2,0 0 2-3 Normalt 3,0 A1), B og 

C 
A) Udtaget til kemisk analyse for chlorerede eddikesyrer (mono-, di- og trichloreddikesyre), AOX, 

kulbrinter, BTEXN, chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter, metaller (bly, 

cadmium, krom, kobber, nikkel og zink) og PAH 

B) Udtaget til kemisk analyse for phatalater, nonylphenol, anion overfladeaktive stoffer og GCMS-scan 

chlorerede apolære stoffer 

C) Udtaget til kemisk analyse for cyanid (total og let flygtig) 

1) er ikke analyseret for AOX 

TABEL 8.2  FELTOBSERVATIONER OG UDVÆLGELSE AF PRØVER TIL KEMISK ANALYSE. 

Resultater jord  

 

Der er ikke iagttaget tegn på forurening i form af lugt eller misfarvning ved borearbejdet. Efter-

følgende PID-måling på jordprøverne har ligeledes ikke vist tegn på forurening. Der er konstateret 

fyld overvejende bestående af stabil grus underlejret af gruset og stenet sand ned til 2,8 m.u.t. 

Derunder er der overvejende fundet sandede intakte aflejringer. Den geologiske beskrivelse af 

jordprøverne er nærmere omtalt i afsnittet om geologi og grundvand i kapitel 4. 

 

På baggrund af boringernes placering ved knudepunkter og mulige hotspot-områder ved 

kloakledninger i Vendersgade og Fonagervej i fokusområde 2 er der udvalgt 9 jordprøver til kemisk 

analyse. Alle prøverne er udtaget tæt ved kanten af ledningsgraven ca. 3 m.u.t., da denne 

prøvetagningsdybde er skønnet at være umiddelbart under bund af kloakledningerne i området. 

 

Der er i jordprøverne ikke fundet indhold af kulbriter, BTEX, naphtalen, chlorerede eddikesyrer, 

chlorerede opløsningsmidler, nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler, phatalater, 

nonylphenol eller cyanid over analysemetodernes detektionsgrænser.  

 

Det er kun påvist indhold af total PAH’er over analysemetodens detektionsgrænse i jordprøven fra 

boring B603. Indholdet er 0,01 mg/kg TS og således væsentligt mindre end Miljøstyrelsens 

jordkvalitetskriterium på 4 mg/kg TS. 

 

Indhold af metaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink) er lavt og er påvist i 

koncentrationer væsentligt under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.  
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Der er påvist meget lave indhold af anion overfladeaktive stoffer i 3 af 4 analyserede jordprøver i 

intervallet 0,78 – 1,62 mg/kg TS. Indholdene er påvist i boringerne B603 og B622 i Vendersgade 

ved spildevandsstikledninger fra områder på svineslagteriet med primær anvendelse af hypochlorit, 

desuden i B623 ved pumpebrønd i Fonagervej med processpildevand fra svineslagteriet.  

Indholdene er ikke over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 1.500 mg/kg TS.   

 

Indhold af AOX er over detektionsgrænsen (30 mg/kg TS) i intervallet 44 – 77 mg/kg TS i 3 ud af 7 

analyserede jordprøver. Indholdene er påvist hvor resultaterne af AOX-analyser i grundvand er 

intervallet 35 – 44 µg/l, mens der ikke er indhold over detektionsgrænsen i jordprøver hvor der i 

grundvand er målt AOX i intervallet 114 – 151 µg/l.  

 

Der er således ikke set en sammenhæng mellem AOX i jord og grundvand, men der er indikation 

på, at AOX fra jord kan give AOX-indhold i grundvandet.     

 

AOX-analysen i jord er foretaget ved at eluatet fra en standard udvaskning af jordprøven er 

analyseret ved GCMS, som det er tilfældet med AOX-bestemmelse i grundvand. Analysen er ikke 

akkrediteret eller på nogen måde en standardanalyse og er derfor kun indikation på, at der kan ske 

udsivning af AOX-relaterede stoffer fra intakte sandede jordlag, som vurderes at være uden 

betydende indhold af humus eller andre mulige naturlige AOX-kilder.   

 

Analyseresultater for AOX, nonylphenoler, phatalater og anion overfladeaktive stoffer i jordprøver 

er sammenlignet med AOX i vandprøver udtaget i toppen af det sekundære grundvandsmagasin og 

Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier i tabel 8.3.  
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mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

mg/kg 

TS 

µg/l 

B603 Ved Vendersgade <30 <0,1 <0,04 1,01 114 

B604 Ved Vendersgade  <30 i.a. i.a. i.a. 151 

B606 Ved Vendersgade 44 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B610 Langs 

Fonagervej/Vendersgade  

<30 i.a. i.a. i.a. 76 

B611 Langs Fonagervej  67 i.a. i.a. i.a. 35 

B612 Langs Fonagervej <30 <0,1 <0,04 <0,2 55 

B613 Langs Fonagervej 77 i.a. i.a. i.a. 44 

B622 Ved Vendersgade   i.a. <0,1 <0,1 1,62 59 

B623 Ved Fonagervej    i.a. <0,1 <0,04 0,78 36 

Kriterier1)  i.f. 25 2502) 

253) 

1.500 i.f. 

1)Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium og grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2)for phatalater excl. DEHP 

3)for DEHP 

i.p.: ikke påvist 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.3 AOX, NONYLPHENOLER, PHATALATER OG ANION OVERFLADEAKTIVE STOFFER I 

JORDPRØVER SAMMENLIGNET MED AOX I VAND. 
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8.2 GC-scan i poreluft, jord og grundvand 

Som led i undersøgelsesstrategien er der indledningsvist foretaget GC-screening af udvalgte 

poreluft- og grundvandprøver til identifikation af stoffer, der indgår i AOX-indhold nord for 

slagterigrunden og i fokusområde 1og 2. I fokusområde 2 desuden på udvalgte jordprøver.  

 

Vandprøverne er udtaget fra boringerne B4-DC og B403, hvor DC forsøgte at identificere AOX-

indholdet i grundvandet i 2013 samt i boringen T2 tæt ved og nedstrøms B4-DC. Jordprøverne er 

udtaget langs kloakledninger ved Fonagervej og Vendersgade. Poreluftprøverne er udtaget ved 

boringerne B403 og B405 opstrøms slagterigrunden samt ved boringen B622 i Vendersgade i 

området med kloakledninger bl.a. med indhold af rengørings- og desinfektionsmidler fra slagteri-

processerne fra svineslagteriet, tidligere konservesfabrik og kreaturslagteriet (Vendersgade 6.)  

 

Analyseresultater af GCMS-scan og LCMS-scan for apolære stoffer i jord, grundvand og poreluft er 

sammenlignet med AOX i vandprøver udtaget i toppen af det sekundære grundvandsmagasin (FT) i 

tabel 8.4.  

 

Boring  Placering GCMS-scan  

poreluft 

LCMS-scan 

vand 

GCMS-scan 

jord 

AOX 

µg/l 

B403 og B403-PL Fokusområde 1 i.p. i.p. i.a. 265 

B405 og B405-Pl Opstrøms slagtegrunden i.p. i.a. i.a 541) 

B603 Ved Vendersgade i 

fokusområde 2 

i.a. i.a. i.p. 114 

B612 Langs Fonagervej i 

fokusområde 2  

i.a. i.a. i.p. 55 

B622-Pl Ved Vendersgade i 

fokusområde 2 

Påvist i.a. i.a. 592) 

B4-DC Ved Vendersgade i 

fokusområde 2 

i.a. i.p. i.a. 130 

T2 Ved Vendersgade i 

fokusområde 2 

i.a. i.p. i.a. 150 

Kriterier3)  i.f. i.f. i.f. i.f. 

1)resultat målt 3. oktober 2012 ved RM’s undersøgelse /12/  

2)resultat fra vandprøve udtaget 13. januar 2014 fra B622  

3) Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium og grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.p.: ikke påvist 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

TABEL 8.4 GCMS-SCAN I JORD OG PORELUFT OG LCMS-SCAN I GRUNDVAND FOR CHLOREREDE 

APOLÆRE STOFFER OG AOX I GRUNDVAND (FT). 

Som det fremgår af tabel 8.4 er der kun påvist indhold i poreluftprøven fra B622. Her er der 

identificeret 1-propenyl(-)benzen og 4,7-methano-1H-indene, octahydro og pyren. ALS har 

vurderet, at de øvrige toppe for en god del består af kulbrinter uden klor i området omkring C9-C10 

(ether, alkoholer) Der er bl.a. tale om meget forgrenede alkaner, som kan være fra olie, naturlige 

stoffer eller en blanding af disse, men der kan også være tale om stoffer, der kan relateres til 

spildevand fra slagteriaktiviteterne. Laboratoriet vurderer, at koncentrationerne kan være 10-20 

µg/m3 pr. stof. De fundne stoffer vurderes ikke at være relateret til anvendelsen af hypochlorit, men 

påvirkning fra de øvrige slagterirelaterede og andre aktiviteter på slagterigrunden 

 

Der er ved scan i vand, jord og poreluft ikke fundet indhold af halogenerede stoffer der kan bidrage 

til eller forklare AOX-indholdene – hvilket også var tilfældet ved DC’s scanningsundersøgelser i 

grundvand i B4-DC i 2013. 
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8.3 Screening med TerrAtest i grundvand i B403 og B4-DC 

Ved TerrAtest analyseres der for 16 metaller, 15 flygtige organiske kulbrinter, 37 flygtige haloge-

nerede kulbrinter, 3 phenoler, 17 PAH’er, 14 chlorbenzener, 21 chlorphenoler, 9 PCB’er, 9 chlo-

rerede nitrobenzener og 63 pesticider (her af 26 chlorerede pesticider). 

 

Der er i vandprøve udtaget 3. december 2013 i B4-DC (FT) ved kloakledningerne i Vendersgade i 

fokusområde 2 ikke påvist indhold af metaller over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier og 

krav i drikkevandsbekendtgørelsen. Der er påvist et beskedent indhold af kulbrinter (15 µg/l) og 

ubetydeligt indhold af antracen (0,02 µg/l), mens der ikke påvist indhold af øvrige stoffer over ana-

lysemetodens detektionsgrænser. Kulbrinteindholdet er en mindre overskridelse af grundvands-

kvalitetskriteriet på 9 µg/l.   

 

Ved DC’s undersøgelse af vandprøve fra 7. maj 2013 er der blandt metaller kun påvist indhold af 

arsen (22 µg/l) og blandt øvrige stoffer kulbrinter (100 µg/l), over grundvandskvalitetskriteriet. Der 

er påvist mindre indhold af isopropylbenzen (0,87 µg/l) og sec-butylbenzen (0,37 µg/l) og blandt 

phenoler 2,3/3,5-dimethylphenol + 4 ethylphenol (0,3 µg/l), samt blandt PAH’er fluoren og 

antracen, begge med indhold på 0,01 µg/l /13/. De påviste indhold af benzen, phenol, PAH’er og 

øvrige kulbrinter vurderes at være relateret til påvirkning fra de øvrige slagterirelaterede og andre 

aktiviteter på slagterigrunden. 

  

Der er i vandprøve udtaget 29. januar 2014 i B403 (FT) i fokusområde 1 opstrøms slagterigrunden 

kun påvist mindre indhold af zink (270 µg/l), cadmium (0,62 µg/l), kulbrinter (42 µg/l) over grund-

vandskvalitetskriteriet samt phenol (0,5 µg/l) på niveau med kriteriet.  

 

Ved TerrAtest analyserne er der således ikke påvist indhold af halogenerede stoffer der bidrager 

væsentligt til AOX-indhold påvist i de undersøgte boringer.   

 

Resultaterne af analyserne er sammenlignet med Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier og 

krav i drikkevandsbekendtgørelsen, hvor der ikke foreligger grundvandskvalitetskriterier, i tabel 8.5 

(metalanalyser) og i tabel 8.6 (chlorforbindelser m.fl.).   
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Parameter  B4-DC (FT) 

Udtaget  07.05.13 

B4-DC (FT) 

Udtaget  03 12.13  

B403 (FT) 

Udtaget 29.01.14 

Kriterier 

 

µg/l µg/l µg/l µg/l 

Arsen 22 <3,0 <3,0 81) 

Antimon <5,0 <5,0 <5,0 21) 

Barium 24 32 320 7002) og 7003) 

Berylium <1,0 <1,0 <1,0 102) og 103) 

Cadmium <0,4 <0,4 0,62 0,51) 

Chrom 5,4 4,8 <2 251) 

Cobolt 4,0 <1,0 3,9 52) og 53) 

Kobber 7,9 15 14 1001) 

Kviksølv <0,04 <0,04 <0,04 0,11) 

Bly <3,0 <3,0 <3,0 11) 

Molybdæn 2,5 7,3 <2,0 201) 

Nikkel 8,9 5,2 4,1 101) 

Selenium <5,0 <5,0 <5,0 102)og 103) 

Tin <5,0 <5,0 <5,0 104) og 15003 ) 

Vanadium 19 13 2,6 i.f. 

Zink 75 <5,0 270 1001) 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie /40/ 
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/- indgang ejendom 
3) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ - forbrugers taphane 
4) Drikkevandsbekendtgørelsen  

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.5 TERRATEST – METALANALYSER I VANDPRØVER (FT) 
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Parameter  B4-DC (FT) 

Udtaget  07.05.13 

B4-DC (FT) 

Udtaget  03. 12.13  

B403 (FT) 

Udtaget 29.01.14 

Kriterier 

µg/l µg/l µg/l µg/l 

Flygtige  organic 

hydrocarbons (15 stk.) 

0,87 (Isopropylbenzen) 

0,37 (sec-Butylbenzen) 

<0,1 – 0,2 (øvrige) 

<0,1 - <0,2 <0,1 - <0,2 

 

i.f. 

i.f. 

Bl.a. benzen (1)1) 

Phenoler (13 stk.) 0,3 (2,3/3,5-

Dimethylphenol + 4-

Ethylphenol) 

<0,01 -<0,5 (øvrige)   

<0,01 - <0,5 0,5 phenol 

<0,02-<0,3 (øvrige) 

 

0,5 (total 

phenoler)1) 

Polycyclic Aromatic 

hydrocarbons (17 stk.) 

0,01 (Fluoren) 

0,01 (Anthracen) 

<0,02 - <0,4 (øvrige) 

0,02 (antracen) 

<0,02 - <0,4 

(øvrige) 

<0,01- <0,4 0,1 (PAH)1) 

0,01 

(benzo(a)pyren1) 

0,1 (Flourathen)1)  

Flygtige halogenated 

hydrocarbons (37 stk.)  

<0,1 - <0,2 <0,1 - <0,2 <0,1 - <0,2 Bla. PCE, TCE, 

chloroform  (1)1) og 

vinylchlorid (0,2) 1) 

Chlorbenzener (14 stk.) <0,01 -<0,21 <0,01 - <0,21 <0,1 - <0,3 1  enkeltstoffer2) 

Chlorphenoler (21 stk.) <0,01 - <0,14 <0,01 - <0,14  <0,1 - <0,14 0,11) 

PCB (9 stk.) <0,01 - <0,07 <0,01 - <0,07 <0,01 - <0,07 i.f. 

Chloronitrobenzener (9 

stk.) 

<0,06 - <0,46 <0,06 –  <0,46 <0,06 - <0,46 i.f. 

Diverse chlor. HCs (4 stk.) <0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 i.f. 

Organic chlorinated 

pesticider (26 stk.) 

<0,01 - <0,29 <0,01 - <0,29  <0,01 - <0,29 0,1 enkeltstoffer1) 

Phosphor  pesticider (18 

stk.) 

<0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 0,1 enkeltstoffer1) 

Nitrogen pesticider (9 

stk.) 

<0,06 - <0,2 <0,08 - <0,2 <0,02 - <0,2 0,1 enkeltstoffer1) 

Diverse pesticider (10 stk.) <0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 <0,02 - <0,2 0,1 enkeltstoffer1) 

Forskellige  organic 

compounds (3 stk.) 

<0,01 - <0,3 <0,01 - <0,3 <0,01 - <0,3 Nitrobenzen (4)2)  

Kulbrinter  C10-C12 <10 15 <10 9 ( C7 – C12 ) 1)  

Kulbrinter  C12-C16 23 <15 <15  

Kulbrinter  C16-C21  50 <15 21  

 Kulbrinter C21-C30  22 <20 21  

 Kulbrinter  C30-C35 <20 <20 <20  

 Kulbrinter  C35-C40 <20 <20 <20  

  Sum C10-C40 100 <100 <100 9 ( C6 – C35)1) 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterie /40/ 
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet 

TABEL8.6 TERRATEST, CHLORFORBINDELSER M.FL. I VANDPRØVER (FT)  
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8.4 Vandprøver fokusområde 1 og nord/øst for grunden 

Der er i fokusområde 1 i boringen B403 (FT) målt forhøjet indhold af AOX på 265 µg/l. Der er ikke 

påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler - herunder chloroform - chlorerede nedbrydnings-

produkter, chlorerede eddikesyrer eller trichloracetyl-grupper i vandprøven, der kan bidrage i 

nævneværdigt omfang til de forhøjede AOX-indhold. Kun indhold af trichloracetyl-grupper (0,06 

µg/l) er over detektionsgrænsen.  

 

Der er desuden ikke påvist indhold af kulbrinter, BTEXN, E. coli, koffein, phatalater, nonylphenol 

eller anion overfladeaktive stoffer over analysemetodernes detektionsgrænser.  

 

AOX og udvalgte hovedbestanddele fra boringer placeret i fokusområde 1 og nord/øst for 

slagterigrunden er sammenlignet med ubelastet niveau for området og Miljøstyrelsens drikkevands- 

og grundvandskvalitetskriterier i tabel 8.7.   

 

Boring og 

filter-

niveau 

AOX Bor Nitrat Ammo-

nium 

Chlorid Total-

Phosph

or 

Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

B403 

(FT)* 

265 20 19,6 <0,004 380 0,272 4,5 9,9 

B403 

(FT)** 

i.a. 30 20,8 <0,004 490 0,006 3,9 11 

B405 (FT) i.a. <10 2,86 0,033 130 0,246 2,0 5,8 

B406 (FT) i.a. 20 27,0 0,035 200 0,080 2,9 21 

B407 (FT) i.a. 20 0,82 0,050 130 0,022 3,9 8,3 

Baggrund1) 1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau 

2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

* Udtaget 5. december 2013. ** Udtaget 29. januar 2014 

TABEL 8.7 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER I FOKUSOMRÅDE 1 OG NORD/ØST 

FOR SLAGTERIGRUNDEN 

Indhold af chlorid er på mellem 130 og 490 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau. I 2 ud af 5 ana-

lyserede vandprøver overstiger koncentrationen drikkevandskriteriet. Indhold af total phosphor er 

målt i koncentrationer op til 0,27 mg/l. I 2 ud af 5 analyserede vandprøver overstiger koncentra-

tionen kriteriet og ubelastet niveau. Der er målt koncentrationer af NVOC i alle analyserede vand-

prøver (op til 21 mg/l), som overstiger kriteriet og ubelastet niveau.  

 

Der er påvist indhold af nitrat i intervallet 0,82-27,0 mg/l. I 3 ud af 5 analyserede vandprøver er 

koncentrationen over ubelastet niveau, men under kriteriet. Indhold af bor, kalium og ammonium 

overstiger ikke ubelastet niveau og kriterierne.    
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8.5 Vandprøver i fokusområde 2  

 

Opstrøms og langs Fonagervej 

 

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedbestanddele er vist i tabel 8.8 sammen med ubelastet 

niveau og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier. 

 

Boring og 

filterniveau 

AOX Bor Nitrat Ammo-

nium 

Chlorid Total-

Phosphor 

Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Opstrøms Fonagervej 

B621 (FT) 63 50 3,45 0,30 130 0,091 15 12 

B621 (FM) 50 40 0,04 0,43 74 0,121 5,7 4,2 

B621 (FD) 40 30 0,20 0,123 70 0,027 3,9 3,2 

Langs Fonagervej  

B610 (FT) 76 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B610 (FM) 88 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B611 (FT) 35 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B612 (FT) 55 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B612 (FM) 20 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B613 (FT) 44 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B623 (FT) 36 50 1,86 0,7 160 0,051 11 11 

B623 (FM) 15 50 <0,03 0,25 120 0,062 6,8 6,8 

Baggrund1) 1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau 
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/  
3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL 8.8 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER OPSTRØMS OG LANGS 

FONAGERVEJ (FOKUSOMRÅDE 2).  

Der er i vandprøven udtaget på slagterigrunden opstrøms det vurderede kildeområde omkring 

kloakledninger langs Vendersgade og Fonagervej målt forhøjede indhold af AOX på 40-60 µg/l. 

Langs Fonagervej i intervallet 15-88 µg/l. 

 

Indhold af chlorid er på mellem 70 og 160 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau, men mindre end 

drikkevandskriteriet. Indhold af ammonium er målt i koncentrationer op til 0,7 mg/l. Resultaterne 

overstiger kriteriet og ubelastet niveau. Der er målt koncentrationer af NVOC i intervallet 3,2-12 

mg/l. Resultaterne overstiger kriteriet og ubelastet niveau i 4 ud af 5 vandprøver.  

 

Der er påvist indhold af kalium (op til 15 mg/l) som overskrider ubelastet niveau i 4 ud af 5 

vandprøver, hvor af 2 er over kriteriet. Indhold af nitrat er over ubelastet niveau men under 

kriteriet i 1 ud af 5 vandprøver, bor i 4 ud af 5 vandprøver. Indhold af total phosphor overstiger ikke 

ubelastet niveau og kriterierne.       

 

I tabel 8.9 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer sammenlignet med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier. GEUS angiver summen af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper i tabellen.  
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Boring 

og 

filter-

niveau 

Chloro-

form 

GEUS 

 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Sum 

chlorerede 

nedbrydnings-

produkter  

Cyanid Phatalater 

incl. DEHP 

Nonyl- 

phenoler 

 

Anion 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

Opstrøms Fonagervej 

B621 

(FT) 

<0,02 i.a. <0,02 <0,02 i.a. <0,1 <1,0 <0,02 

B621 

(FM) 

<0,02 i.a. 0,037 0,14 i.a. <0,1 

<1,0 

<0,02 

B621 

(FD) 

<0,02 i.a. <0,02 0,16 i.a. <0,1 

1,1 

<0,02 

Langs Fonagervej  

B610 

(FM) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B611 

(FT) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B612  

(FT) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B612 

(FM) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B613 

(FT) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B623 

(FT) 

<0,02 <0,01 <0,02 0,35 <0,1 <0,1 2,4 <0,02 

B623 

(FM) 

<0,02 <0,01 0,12 0,80 17 <0,1 <1,0 <0,02 

Kriterie

r1) 

1 i.f. 14) og 35) 13) 50 12) 20 100 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum excl. DEHP samt for DEHP alene 

3)For fundne enkeltstoffer (cis og trans-1.2-dichlorethylen og  1.2-dichlorethan)  Ikke fastsat for 1,1-dichlorethan.  

4) Enkelt stoffer, klorerede opløsningsmidler  

5) Sum af klorerede opløsningsmidler 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.9 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER OPSTRØMS OG LANGS FONAGERVEJ 

(FOKUSOMRÅDE 2).  

Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE) og chlorerede nedbrydningsprodukter 

(cis-1,2-dichlorethylen og 1,1-dichlorethan) henholdsvis i 2 og 4 ud af 8 analyserede vandprøver. 

Koncentrationerne overskrider ikke kriterierne. Det er også tilfældet for nonylphenoler, som er 

påvist i 2 ud af 5 analyserede vandprøver.   

 

Det fremgår af tabel 8.9, at der ikke er indhold af chloroform, chlorerede eddikesyre og 

trichloracetyl-grupper, cyanid, phatalater og anion overfaldeaktive stoffer i de analyserede 

vandprøver. Ved analyse hos GEUS er der dog påvist chloroform på 0,18 µg/l i B623 (FT), hvilket 

ikke overskrider kriteriet. 

 

Chloroform koncentration i B610, B611 og B613 er angivet ud fra analyse hos GEUS.  
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Der er desuden analyseret for kulbrinter og BTEXN i vandprøver fra B621 (FT, FM og FD) og B623 

(FT og FM). Der er herved påvist indhold af BTEX på 0,048 µg/l (xylener) i B623 FT. Indholdet 

overskider ikke kriteriet (5 µg/l).  

 

Vest for Vendersgade  

 

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedbestanddele er vist i tabel 8.10 sammen med ubelastet 

niveau og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier. 

 

 

Boring og 

filterniveau 

AOX Bor Nitrat Ammonium Chlorid Total-

Phosphor 

Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

T28 (FT) 51 30 6,46 <0,004 73 0,107 2,9 20 

B615 (FM) 25 50 0,057 0,25 120 0,034 8,1 7,1 

B615 (FD) 37 30 0,092 0,042 45 0,089 2,1 2,2 

B616 (FT) 62 30 10,7 0,022 48 0,175 2,6 22 

B616 (FM) 131 40 0,041 0,49 200 0,075 7,1 25 

Baggrund1)  1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau 
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/  
3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

 i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL 8.10 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER VEST FOR VENDERSGADE 

(FOKUSOMRÅDE 2). 

Der er målt forhøjede AOX-indhold i intervallet 25-131 µg/l.  

 

Indhold af chlorid er på mellem 45 og 200 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau, men under 

drikkevandskriteriet. Indhold af ammonium er målt i koncentrationer fra 0,022 til 0,49 mg/l. 

Resultaterne overstiger kriteriet og ubelastet niveau i 2 ud af 5 vandprøver. Der er målt 

koncentrationer af NVOC i intervallet 2,2-22 mg/l. Resultaterne overstiger kriteriet og ubelastet 

niveau i 4 ud af 5 vandprøver.  

 

Der er påvist indhold af kalium (op til 8,1 mg/l) som overskrider ubelastet niveau i 2 ud af 5 

vandprøver, hvor af ingen er over kriteriet. Indhold af nitrat er over ubelastet niveau men under 

kriteriet i 2 ud af 5 vandprøver, bor i 2 ud af 5 vandprøver. Indhold af total phosphor overstiger 

ubelastet niveau og kriteriet i en enkelt vandprøve.    

 

I tabel 8.11 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer sammenlignet med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier. GEUS angiver summen af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper i tabellen.  
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Boring 

og 

filter-

niveau 

Chloro-

form 

GEUS 

 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Sum 

chlorerede 

nedbrydnings-

produkter  

Cyanid  DEHP 

 

Øvrige 

phata-

later 

 

Nonyl- 

phenoler 

 

Anion 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

T28 

(FT) 

<0,02 i.a. <0,02 <0,02 i.a. <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

B615 

(FM) 

<0,02 i.a. 0,24 0,82 i.a. <0,1 <0,1 3,0 <0,02 

B615 

(FD) 

<0,02 i.a. <0,02 0,51 i.a. <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

B616 

(FT) 

<0,02 i.a. <0,02 <0,02 i.a. 0,27 0,14 2,3 <0,02 

B616 

(FM) 

<0,02 i.a. <0,02 0,046 i.a. 0,37 0,29 <1,0 <0,02 

Kriterie

r1) 

1 i.f. 14) og 35) 13) 50 12) 12) 20 100 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum  excl. DEHP samt for DEHP alene 

3)For fundne enkeltstoffer (cis og trans-1.2-dichlorethylen og 1.2-dichlorethan)  Ikke fastsat for 1,1-dichlorethan.  

4) Enkelt stoffer, klorerede opløsningsmidler  

5) Sum af klorerede opløsningsmidler 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.11 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER VEST FOR VENDERSGADE 

(FOKUSOMRÅDE 2).  

Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE) og chlorerede nedbrydningsprodukter 

(cic-1,2-dichlorethylen og 1,1-dichlorethan) henholdsvis i 1 og 3 ud af 5 analyserede vandprøver. 

Koncentrationerne overskrider ikke kriterierne.  

Det er også tilfældet for nonylphenoler, DEHP og øvrige phatalater (DBP), som er påvist 2 ud af 5 

analyser.   

 

Det fremgår af tabel 8.11, at der ikke er indhold af chloroform eller anion overfladeaktive stoffer i de 

analyserede vandprøver.  

 

Vandprøverne er desuden analyseret for kulbrinter og BTEXN. Der er herved påvist indhold af 

BTEX på 0,047 µg/l (benzen) i B615 FD. Indholdet overskider ikke kriteriet (1 µg/l).  

 

Området ved Vendersgade  

 

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedbestanddele er vist i tabel 8.12 sammen med ubelastet 

niveau og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier. 
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Boring og 

filterniveau 

AOX Bor Nitrat Ammo-

nium 

Chlorid Total-

Phosphor 

Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

B602  (FT) 81 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B602 (FT) i.a. 40 16,5 0,159 230 0,308 8,4 15 

B603 (FT) 114 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B603 (FM) 139 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B604 (FT) 151 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B604 (FM)  30 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B622 (FT) 59 40 7,47 0,79 240 0,616 8,8 20 

B622 (FM) 27 40 <0,03 0,45 150 0,070 8,3 8,7 

B4-DC 

(FT) 

130  220 86,8 0,116 650  0,375 12 54  

T2 (FT) 150 60 14,2 0,023 44 5,36 9,2 21 

Baggrund1) 1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1)Skønnet ubelastet niveau  
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL 8.12 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER VED VENDERSGADE 

(FOKUSOMRÅDE 2). 

Der er målt forhøjede AOX-indhold i intervallet 27-150 µg/l.  

 

Indhold af chlorid er på mellem 44 og 650 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau. Kriteriet er over-

skredet i 1 ud af 5 analyserede vandprøver. Indhold af ammonium er målt i koncentrationer fra 

0,023 til 0,79 mg/l. Resultaterne overstiger kriteriet og ubelastet niveau i 3 ud af 4 vandprøver. Der 

er målt koncentrationer af NVOC i intervallet 8,7-54 mg/l, hvilket er over kriteriet og ubelastet 

niveau. Der er påvist indhold af kalium (op til 12 mg/l) som overskrider ubelastet niveau, hvor 1 ud 

af 5 analyserede vandprøver er over kriteriet.  

 

Indhold af nitrat er målt i koncentrationer fra 7,47 til 86,8 mg/l. Indholdene er over ubelastet 

niveau, men under kriteriet i 3 ud af 4 vandprøver. Indhold af total phosphor er på mellem 0,07 og 

5,36 mg/l. Indholdet overstiger ubelastet niveau og kriteriet i 4 ud af 5 analyserede vandprøver.   

 

Der er påvist indhold af bor (op til 220 µg/l) over ubelastet niveau under kriteriet.  

 

I tabel 8.13 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer sammenlignet med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier. GEUS angiver summen af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper i tabellen.  
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Boring og 

filter-

niveau 

Chloro-

form 

GEUS 

 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Sum 

chlorerede 

nedbrydnings-

produkter  

Cyanid DEHP 

 

Øvrige 

phata-

later 

 

Nonyl- 

pheno-

ler 

 

Anion 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

B602 (FT) 0,08 0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B604 (FT) 0,02 0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B604 

(FM) 

<0,0005 <0,01 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B622 (FT) <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <1,0 0,22 0,253) 2,8 <0,02 

B622 (FM) <0,02 <0,01 0,031 0,802 <1,0 <0,1 0,173) 1,5 <0,02 

B4-DC 

(FT) 

0,03 0,05 0,052 <0,02 i.a. <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

T2 (FT) 0,03 0,05 0,03 <0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. <0,02 

Kriterier1) 1 i.f. 14) og 35) 13) 50 12) 12) 20 100 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum  excl. DEHP samt for DEHP alene 

3)For fundne enkeltstoffer (cis og trans-1.2-dichlorethylen og  1.2-dichlorethan)  Ikke fastsat for 1,1-dichlorethan.  

4) Enkelt stoffer, klorerede opløsningsmidler  

5) Sum af klorerede opløsningsmidler 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.13 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER VED VENDERSGADE 

(FOKUSOMRÅDE 2) 

Der er påvist chloroform i intervallet 0,02-0,08 µg/l i 4 ud 7 analyser, chlorerede eddikesyrer på 

0,02 µg/l og trichloracetyl-grupper intervallet 0,02-0,08 µg/l i 5 ud af 7 analyser. Ved analyse hos 

GEUS er der påvist indhold af chloroform intervallet 0,03-0,05 µg/l i boringerne B622, B4-DC og 

T2, alle i FT filterintervallet. Chloroform indholdet er lavt og under grundvandskvalitetskriteriet.  

 

Chloroform koncentration i B602 og B604 er angivet ud fra analyse hos GEUS.  

 

Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE og chloroform) og chlorerede 

nedbrydningsprodukter (cis og trans-1,2-dichlorethylen og 1,1-dichlorethan) henholdsvis i 3 og 1 ud 

af 4 analyser. Koncentrationerne overskrider ikke kriterierne.  

Det er også tilfældet for nonylphenoler, DEHP og øvrige phatalater (DBP), som er påvist 2 (DEHP 

kun 1) ud af 4 analyser.   

 

Det fremgår af tabel 8.13, at der ikke er indhold af cyanid eller anion overfladeaktive stoffer i de 

analyserede vandprøver.  

 

Der er ikke påvist indhold kulbrinter og BTEXN i B622, og i B4-DC ingen indhold af E. coli eller 

koffein.  

  

Nedstrøms området ved Vendersgade 

 

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedbestanddele er vist i tabel 8.14 sammen med ubelastet 

niveau og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier. 
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Boring og 

filter-

niveau 

AOX Bor Nitrat Ammo-

nium 

Chlorid Total-Phosphor Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

B600 (FT) 20 50 4,0 0,45 190 0,070 8,4 17 

B600 (FM) 13 40 <0,03 0,197 110 0,078 7,6 6,5 

B600 (FD) <10 10 0,066 0,089 120 0,088 2,1 2,0 

B614 (FT) 54 50 8,33 0,22 200 0,096 9,9 24 

B614 (FM) 22 40 0,180 0,41 160 0,137 8,1 7,9 

B614 (FD) 12 10 0,083 0,085 58 0,127 2,0 2,5 

Baggrund1) 1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau  

2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL 8.14 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER NEDSTRØMS 

UNDERSØGELSESOMRÅDE I VENDERSGADE (FOKUSOMRÅDE 2) 

Der er i boringerne B600 og B614 (FT, FM og FD) nedstrøms ovennævnte boringer i Vendersgade 

målt indhold af AOX i intervallet 12-54 µg/l.  

 

Der er i en vandprøve udtaget 19. december 2013 fra B600 påvist AOX i intervallet 96-165 µg/l. 

Resultaterne vurderes at være en fejl på grund af meget opslemmet materiale og uklarhed i 

prøverne og indgår derfor ikke ved vurdering af AOX-indhold. En vandprøve uden udtaget 16. 

januar 2014 viste AOX-indhold fra <10 til 20 µg/l.  

 

Indhold af chlorid er på mellem 58 og 200 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau og under kriteriet. 

Indhold af ammonium er målt i koncentrationer fra 0,197 til 0,45 mg/l. Resultaterne overstiger 

kriteriet og ubelastet niveau. Der er målt koncentrationer af NVOC i intervallet 2,0-24 mg/l, hvilket 

er over kriteriet og ubelastet niveau i 4 ud af 6 analyserede vandprøver. Der er påvist indhold af 

kalium (op til 9,9 mg/l) som overskrider ubelastet niveau under kriteriet i 4 ud af 6.  

 

Indhold af nitrat er målt i koncentrationer fra 0,083 til 8,33 mg/l. Indholdene er over ubelastet 

niveau, men under kriteriet i 2 ud af 6 vandprøver. Indhold af total phosphor overstiger ikke 

ubelastet niveau.   

 

Der er påvist indhold af bor mellem 10 og 50 µg/l. Indholdet overstiger ubelastet niveau under 

kriteriet i 4 ud af 6 analyserede vandprøver.  

 

I tabel 8.15 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer sammenlignet med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier. GEUS angiver summen af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper i tabellen.  
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Boring og 

filterniveau 

Chloro-

form 

GEUS 

 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Sum 

chlorerede 

nedbrydnings-

produkter  

Cyanid DEHP 

 

Øvrige 

phata-

later 

 

Nonyl- 

phenoler 

 

Anion 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

B600 (FT) <0,02 <0,01 0,078 0,30 <1,0 <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

B600 (FM) <0,02 <0,01 0,18 0,802 <1,0 <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

B600 (FD) <0,02 0,01 <0,02 <0,02 <1,0 <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

B614 (FT) <0,02 0,02 <0,02 0,032 1,3 0,6 0,21 2,6 <0,02 

B614 (FM) <0,02 <0,01 0,029 0,564 1,5 <0,1 <0,1 1,1 <0,02 

B614 (FD) <0,02 <0,01 <0,02 0,484 <1,0 <0,1 <0,1 <1,0 <0,02 

Kriterier1) 1 i.f. 14) og 35) 13) 50 12) 12) 20 100 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum excl. DEHP samt for DEHP alene 

3)For fundne enkeltstoffer (cis og trans-1.2-dichlorethylen og  1.2-dichlorethan)  Ikke fastsat for 1,1-dichlorethan.  

4) Enkelt stoffer, klorerede opløsningsmidler  

5) Sum af klorerede opløsningsmidler 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.15 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER NEDSTRØMS 

UNDERSØGELSESOMRÅDE I VENDERSGADE (FOKUSOMRÅDE 2) 

Der er påvist chlorerede eddikesyrer på 0,01 og 0,02 µg/l i 2 ud af 6 analyser, mens der ikke er 

påvist trichloracetyl-grupper.    

  

Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE og PCE) og chlorerede nedbrydnings-

produkter (cis og trans-1,2-dichlorethylen, 1,1 og 1,2-dichlorethan) henholdsvis i 3 og 5 ud af 6 

analyser. Koncentrationerne overskrider ikke kriterierne.  

Det er også tilfældet for nonylphenoler, DEHP og øvrige phatalater (DBP), som er påvist i 1 

(nonylphenoler 2) ud af 6 analyser.   

 

Det fremgår af tabel 8.15, at der ikke er indhold af chloroform eller anion overfladeaktive stoffer i de 

analyserede vandprøver.  

 

Ved analyse hos GEUS er der dog påvist indhold af chloroform på 0,5 µg/l i B600 (FM), 0,02 µg/l i 

B614 (FT) og 0,03 µg/l iT2 (FT). Chloroform indholdet er lavt og under 

grundvandskvalitetskriteriet.  

 

Vandprøverne er desuden analyseret for kulbrinter og BTEXN. Der er herved påvist indhold af 

BTEX i intervallet 0,023-0,082 µg/l (toluen, xylen og benzen) i 3 ud af 6 analyser. Indholdene 

overskider ikke kriteriet på 5 µg/l for toluen og xylen samt 1 µg/l for benzen.   

 

8.6 Vandprøver i fokusområde 3   

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedbestanddele er vist i tabel 8.16 sammen med ubelastet 

niveau og Miljøstyrelsens drikkevands- og grundvandskvalitetskriterier. 
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Boring og 

filterniveau 

AOX Bor Nitrat Ammo-

nium 

Chlorid Total-

Phosphor 

Kalium NVOC 

µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Ved kreaturslagteriet, Vendersgade 6 

47 (FT) 34 60 16,7 <0,004 580 0,026 12 9,0 

Nedstrøms slagterigrunden 

B101 (FT) 79 50 5,84 <0,004 430 0,013 7,8 6,8 

B102 (FT) 120 40 94,5 <0,004 940 0,019 12 5,8 

B408 (FT) 108 50 64,2 <0,004 570 <0,003 13 7,0 

B620 (FM) i.a. 60 0,12 0,25 440 0,021 12 8,8 

B620 (FD) i.a. 20 0,23 0,26 150 0,128 3,1 6,7 

B624 (FM) 49 70 7,13 0,131 490 0,025 13 9,7 

Baggrund1) 1-20 303) 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2) i.f. 300 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau 

2 Drikkevandsbekendtgørelsen /41/ 

3)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL8.16 AOX OG UDVALGTE HOVEDBESTANDDELE I VANDPRØVER VED KREATURSLAGTERIET OG 

NEDSTRØMS SLAGTERIGRUNDEN (FOKUSOMRÅDE 3). 

Der er målt forhøjede AOX-indhold ved kreaturslagteriet 34 µg/l og nedstrøms slagterigrunden i 

intervallet 49-120 µg/l.   

 

Indhold af chlorid er på mellem 150 og 940 mg/l, hvilket er over ubelastet niveau. Kriteriet er over-

skredet i 6 ud af 7 analyserede vandprøver. Indhold af ammonium er målt i koncentrationer fra 

0,131 til 0,26 mg/l i 3 ud af 7 analyser. Resultaterne overstiger kriteriet og ubelastet niveau. Der er 

målt koncentrationer af NVOC i intervallet 5,8-9,7 mg/l, hvilket er over kriteriet og ubelastet 

niveau. Der er påvist indhold af kalium fra 3,1 til 13 mg/l. Indholdet overskrider ubelastet niveau i 6 

ud af 7 analyser, hvor af 5 analyser overskrider kriteriet.  

 

Indhold af nitrat er målt i koncentrationer fra 0,12 til 94,5 mg/l. Indholdene er over ubelastet 

niveau i 5 ud af 7 analyser, hvor af 2 overskrider kriteriet. Der er målt indhold af bor i intervallet 20-

70 µg/l, hvor koncentrationen er under kriteriet med over ubelastet niveau i 6 ud af 7 analyser.    

 

Indhold af total phosphor overstiger ikke ubelastet niveau og kriteriet.   

 

I tabel 8.17 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer sammenlignet med Miljøstyrelsens 

grundvandskvalitetskriterier. GEUS angiver summen af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper i tabellen.  
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Boring og 

filterniveau 

Chloro-

form 

GEUS 

 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Sum 

chlorerede 

nedbrydnings-

produkter  

Cyanid Phata-

later 

 

Nonyl- 

phenoler 

 

Anion  

 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

Ved kreaturslagteriet 

47 (FT) 0,037 <0,01 0,23 0,098 8,5 <0,1 <1,0 <0,02 

Nedstrøms slagterigrunden 

B101 (FT) <0,02 0,01 <0,02 <0,02 4,8 <0,1 <1,0 <0,02 

B102 (FT) 0,75 0,02 1,53 <0,02 10 <0,1 <1,0 <0,02 

B408 (FT) 0,046 0,04 0,046 <0,02 2,9 0,25  <1,0 <0,02 

B620 (FM) <0,02 i.a. 0,064 0,338 <1,0 <0,1 <1,0 <0,02 

B620 (FD) <0,02 i.a. 0,41 0,339 <1,0 <0,1 <1,0 <0,02 

B624 (FM) 0,022 <0,01 0,085 0,135 2,5 0,11  2,3 <0,02 

Kriterier1) 1 i.f. 14) og 35) 13) 50 12) 20 100 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum excl. DEHP  

3)For fundne enkeltstoffer (cis og trans-1.2-dichlorethylen og  1.2-dichlorethan)  Ikke fastsat for 1,1-dichlorethan.  

4) Enkelt stoffer, chlorerede opløsningsmidler  

5) Sum af chlorerede opløsningsmidler 

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.17 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER VED KREATURSLAGTERIET OG 

NEDSTRØMS SLAGTERIGRUNDEN (FOKUSOMRÅDE 3).  

Der er ved analyse hos påvist chloroform fra 0,022 til 0,75 µg/l i 4 ud af 7 analyser, chlorerede 

eddikesyrer på 0,01 og 0,02 µg/l samt trichloracetyl-grupper på 0,01 og 0,03 µg/l i 2 ud af 5 

analyser. Chloroform indholdet overskrider ikke kriteriet.  

 

Ved analyse hos GEUS er der påvist indhold af chloroform på 0,07 µg/l i B101 (FT), 2,11 µg/l i B102 

(FT), 0,24 µg/l i B408 (FT) og 0,20 µg/l i B624 (FM). Indholdet i B102 overskrider kriteriet med en 

faktor 2,1.  

 

Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i intervallet 0,046-1,53 µg/l (chloroform, TCE 

og 1,1,1-trichlorethan) i 6 ud af 7 analyser. Chlorerede nedbrydningsprodukter i intervallet 0,098-

0,339 µg/l (cis-1,2-dichloretylen og 1,1,1-dichlorethan) i 4 ud af 7 analyser. Indholdene overskrider 

ikke kriterierne.  

 

Der er konstateret cyanid op til 10 µg/l i 5 ud af 7 analyser. Phatalater (DBP) på 0,11 og 0,25 µg/l og 

nonylphenoler på 2,3 µg/l henholdsvis 2 og 1 ud af 7 analyser.  Indholdene overskrider ikke 

kriterierne. 

 

Der er desuden ikke påvist indhold af kulbrinter, BTEXN og anion overfladeaktive stoffer.  

 

8.7 Grundvandets redoxforhold 

Ved undersøgelsen er der ved feltarbejdet foretaget målinger af vandets iltindhold og redox-

potentiale og på laboratoriet iltmålinger i forbindelse med det øvrige analysearbejde. Desuden 

fremgår det af borerapporternes jordlagsbeskrivelse i hvilken dybde jordlagene skifter farve fra 

oxideret miljø (røde farver) til reduceret miljø (grå farver). 
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En del redoxmålinger viser reducerede forhold (<0 mv) i Vendersgade – samt i B403. Tilhørende 

feltmålingerne af iltindhold viser generelt varierende og mere eller mindre oxiderede forhold i FT 

og lave eller ingen iltindhold i FM og FD. 

 

Iltmålingerne fra laboratoriet viser på den nordlige og centrale del af grunden varierende mere eller 

mindre oxiderende forhold i FT og iltindhold <0,2 mg/l i FM og FD, mens der på den sydlige del 

findes lidt ilt i FM og < 0,2 mg/l i FD. 

 

Oplysningerne fra borerapporterne fra denne og RM’s tidligere undersøgelse indikerer, at der langs 

Fonagervej vest for Vendersgade og ved den sydlige ende af slagterigrunden findes reducerede 

forhold fra hhv. dybere end 5 og 6,5 m under terræn, mens der på den øvrige del af grunden, med 

enkelte undtagelser findes reducerede forhold fra typisk 2,5 – 4 m under terræn, dvs. fra tæt ved 

grundvandsspejlet. 

 

Sammenfattes disse resultater og observationer bliver det generelle billede at der på grunden i 

toppen af grundvandet findes en oxideret zone (indenfor FT), som kan være mere eller mindre 

fraværende i den centrale del af Vendersgade, mens der på den sydlige del af grunden findes også 

findes oxiderede forhold ned i FM. 

 

Indholdene af nitrat viser de samme tendenser, idet den sydlige del af grunden er det eneste sted 

med nitrat i FM. 

 

8.8 Øvrige stoffer 

Der er i forbindelse med analyse for grundvandets hovedbestanddele konstateret forhøjede indhold 

(over grundvandskriterierne) af nikkel i FT i boringerne B301, B602, B614, B616, B620, B621 og 

B622), med indhold fra 10 til 32 mg/l. I 3 af disse boringer (B602, B621 og B622) er endvidere 

tilsvarende konstateret forhøjede indhold af arsen, fra 12 til 33 µg/l. Disse indhold kan henføres til 

oxidation af naturlige jernholdige forbindelser i det øverste grundvand.  

 

Jern er truffet med indhold fra 0,07 til 13 mg/l. Drikkevandskriteriet er 0,2 mg/l. Indholdet er 

typisk jordlagsbetinget, ligesom forhøjede indhold, afhængig af sammensætningen, kan afspejle 

redoxforholdene - forhøjede indhold kan således afspejle reducerede forhold.  

 

Barium er truffet med indhold fra 14 til 270 µg/l, højest i B403. Drikkevandskriteriet er 700 µg/l. 

Indholdet er typisk jordlagsbetinget, men kan også være tilsætning til boremudder.  

 

Indholdene af ovennævnte stoffer vurderes ikke at være af betydning i relation til denne under-

søgelse. 

 

Resultater poreluftprøver nordøst for grunden samt i fokusområde 1 og 2  

I tabel 8.18 er indhold af chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter 

sammenlignet med Miljøstyrelsens afdampningskriterier.  
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Boring B403-Pl B405-PL B622-PL Kriterier1) 

Område  Fokusområde 

1 

Nordøst for 

grunden 

Fokusområde

2 

 

Trichlormethan 

(Chloroform) 

<1,7 <1,0 0,89 20 

1,1,1-trichlorethan <1,7 <1,0 <0,,1 500 

Tetrachlormethan <1,7 <1,0 0,19 5 

Trichlorethylen (TCE) <1,7 <1,0 <0,1 1 

Tetrachlorethylen (PCE) <1,7 <1,0 0,32 6 

Vinylchlorid <0,67 <0,040 <0,40 0,04 

1,1-dichlorethylen <1,7 <1,0 <1,0 10 

Trans-1,2-dichlorethylen <1,7 <1,0 <1,0 4002) 

Cis-1,2-dichlorethylen <1,7 <1,0 <1,0 4002) 

1,2-dichlorethan <1,7 <1,0 <1,0 0,1 

1,1-dichlorethan <1,7 <1,0 <1,0 10 

1)Miljøstyrelsens afdampningskriterier /40/ 

2) for summen af trans- og cis-1,2-dichlorethylen 

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.18  CHLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER, CHLOREREDE NEDBRYDNINGSPRODUKTER I 

PORELUFTPRØVER 

Det fremgår af tabel 8.18, at der i fokusområde 2 er påvist indhold af chloroform, tetrachlormethan 

og PCE i koncentrationer, som ikke overstiger kriterierne.   

 

I tabel 8.19 er indhold af BTEX, C9 og C10 aromater samt total kulbrinter sammenlignet med 

Miljøstyrelsens afdampningskriterier.  

 

Boring B622-PL Kriterier1) 

Område  Fokusområde 

2 

 

Benzen 0,16 0,13 

Toluen 3,9 400 

Ethylbenzen 1,1 i.f. 

Xylener 6,0 100 

Naphtalen <0,050 40 

C9-aromater 71 i.f. 

C10 aromater 21 i.f. 

Total kulbrinter 610 100 

1)Miljøstyrelsens afdampningskriterier /40/ 

i.f.: ikke fastsat 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 8.19 BTEXN, C9 OG C10 AROMATER OG TOTAL KULBRINTER I PORELUFTPRØVER 

 

Det fremgår af tabel 8.19, at der i fokusområde 2 er påvist indhold af BTEX, C9 og C10 aromater 

samt kulbrinter. Koncentrationerne af benzen og total kulbrinter overskrider kriteriet.   
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8.9 Gennemgang af lokaliteter omkring den sydlige del af 

slagterigrunden  

Ved denne undersøgelse er der søgt efter kortlagte lokaliteter i et afgrænset mindre område 

omkring den sydligste del af slagterigrunden, syd for den tidligere konservesfabrik, hvor der evt. er 

anvendt og afledt halogenerede forbindelser til kloaksystemet i området. Gennemgangen omfattede 

lokaliteter der enten er kortlagt som muligt forurenet/forurenet eller udgået af kortlægningen på 

baggrund af undersøgelser eller historik.  

 

Området fremgår af bilag 8A, lokaliteterne af bilag 8B. Tidligere undersøgelsesresultater samt 

omtalte boringer af bilag 13A og bilag 7B-C.    

Kloakoplande og kloaksystemet på og omkring slagterigrunden er angivet på bilag 4.   

 

Der er i området langs og vest for Struervej lokaliseret et tidligere renseri på Struervej 47/49 (1987-

1994) med afløb til offentlig kloak i Struervej. Ved RM’s undersøgelse i 2007/2008 af renseriet 

(lokalitetsnr. 661-00053) er der kun fundet meget lave indhold af chlorerede opløsningsmidler 

(0,02-0,1 µg/l) i vandprøver udtaget i det øverste grundvand på grunden (FT) fra boringerne B1-

S47, B2-S47 og B3-S47 /25/.    

 

Kortlægningen uden for slagterigrunden i området omfatter desuden mulig forurening fra 

stationsaktiviteter tilknyttet jernbanestationen med tilhørende olietanke og sporområder samt 

olieforurening syd og øst for slagterigrunden (lokalitetsnr. 661-30310). Grundvandets sydlige 

strømningsretning betyder, at lokaliteten ikke kan påvirke AOX-undersøgelserne på og ved 

slagterigrunden.  

 

Kortlægningen uden for slagterigrunden har i øvrigt kun omfattet motorcykelværksted, 

autoværksted, trykkeri, vognmandsforretning og boliger, der alle er udgået af kortlægningen.      

 

Der er således ikke identificeret lokaliteter eller aktiviteter uden for slagterigrunden, der kan være 

potentielle AOX-punktkilder hverken ved spild eller via afledning af processpildevand til 

kloaksystemet i området.  
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9. Vurdering af AOX-indhold 
og udbredelse 

I det følgende vurderes resultaterne af denne og tidligere undersøgelser i nærmere. 

 

Resultaterne vurderes med udgangspunkt i en konceptuel model for slagterigrunden, præsenteret i 

afsnit 9.1. Resultaterne for fokusområde 1-4 omtales i afsnit 9.2 – 9.5 for grundvand, poreluft og 

jord. Under fokusområde 1 omtales endvidere mulig risiko for afdampning og jordforurening fra 

indstrømmende grundvand i relation til indholdet af AOX og i øvrigt. 

 

Vurderingen af AOX-indhold m.v. i fokusområde 4, Struervej, er baseret på de tidligere foretagne 

undersøgelser og vurderes ud fra erfaringerne fra undersøgelserne på slagterigrunden i 

fokusområde 1-3. 

 

Undersøgelsen viser forhøjede indhold af såvel AOX som chlorid i alle fokusområder samt  NVOC i 

fokusområde 2 og 4, hvorfor der i afsnit 9.6 og 9.7 ses på en sammenligning af disse parametre. 

Under sammenstillingen af AOX og chlorid karakteriseres indholdet af chlorid nærmere ud fra 

analyser af cyanid. 

 

Efterfølgende er der i afsnit 9.8 foretaget en vurdering af baggrundsbelastningen i det grundvand, 

der strømmer ind på slagterigrunden. 

 

Afslutningsvis foretages i afsnit 9.9 en risikovurdering i forhold til de forhøjede AOX-indhold og 

relateret samt påtruffet forurening i grundvand, jord og poreluft. 

 

Som det fremgår af. kap. 2 og 8 er der i et område opstrøms og omkring slagterigrunden ikke kend-

skab til eller forventning om lokaliteter eller aktiviteter, hvor der har været eller bliver anvendt 

halogenerede forbindelser i væsentlig omfang.   

 

I afsnit 3.4 er omtalt forskellige genfindingsprocenter for forskellige chlorerede organiske forbin-

delser. Det fremgår her af, at det reelle indhold af chlorerede organiske forbindelser kan være 

højere end AOX-analyserne viser. Det er ud fra de foreliggende undersøgelser ikke muligt at vur-

dere dette nærmere, men det vurderes ikke at være afgørende i forhold til vurdering af undersø-

gelsernes resultater og de dragne konklusioner.  

 

Der foreligger ikke stor erfaring med anvendelse af AOX til lokalisering af halogenerede forure-

ninger i byområder. Selv om det ved undersøgelsen er konstateret enkelte sandsynlige variationer i 

de målte AOX-indhold vurderes, at der med baggrund i det betydelige antal analyser på vandprøver 

fra 43 filtre, suppleret med de øvrige foretagne analyser og kendskabet til mulige AOX-kilder i 

undersøgelsesområdet, er et tilstrækkeligt grundlag for at foretage en indledende risikovurdering og 

drage konklusioner. 

 

Som i resultatpræsentationen, kap. 8, er der med hensyn til resultater for chlorerede opløsnings-

midler og nedbrydningsprodukter heraf lagt vægt på omtale af chloroform, som er det eneste af dis-

se stoffer, der kan relateres til anvendelsen af hypochlorit.  
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9.1 Konceptuel model  

I fig. 9.1 er der vist en konceptuel model for slagterigrunden til illustration af forekomst og 

spredningsbilledet for AOX i fokusområde 1, 2 og 3 på baggrund af undersøgelsens resultater. 

Ligeledes vises i figur 9.9 spredningsbilledet for AOX i fokusområde 4, som også vurderes ud fra 

den konceptuelle models forudsætninger. 

 

De geologiske forudsætninger er, jf. kap 4., et sekundært grundvandsmagasin i terrænnære sandlag, 

med frit grundvandsspejl ca. 2-3 m.u.t. og en sydsydvestlig strømningsretning. Ind i mellem 

sandlagene findes mindre, tilsyneladende ikke gennemgående, forekomster af ler Det sekundære 

grundvandmagasin er fra omkring 20 m.u.t. adskilt fra områdets primære grundvandsmagasin af 

en lagserie med mere end 20 m tertiært ler. De dybere geologiske lag og yderligere tværsnit er vist i 

bilag 12. 

 

Af oversigtskortet i figur 9.1 fremgår fokusområde 1-3 og områderne på slagterigrunden med daglig 

anvendelse af hypochlorit og områder med processpildevand, rengørings- og desinfektionsmidler i 

øvrigt, hvor hypochlorit lejlighedsvis kan have været anvendt. Ligeledes vises centrale boringer og 

områder med forhøjede AOX-indhold, fastlagt som indhold over 60 µg/l i fokusområde 2 og 3. For 

fokusområde 1 er skitseret et ikke afgrænset mindre område, hvor AOX-indholdet vurderes at 

væreover 50 µg/l. 

 

De to øst-vestgående linjer på oversigtskortet markerer de to nedenstående tværsnit. 

 

På tværsnittene fremgår filterniveauerne for centrale boringer. Endvidere er det illustreret, at 

grundvandet under slagterigrunden består af indstrømmende grundvand fra det opstrøms byom-

råde som gradvist suppleres/overlejres af grundvandsdannelsen på selve slagterigrunden. Den 

relative fordeling er ikke nærmere fastlagt. Det vurderes ud fra de foreliggende geologiske oplys-

ninger og grundvandsanalyser m.m. sandsynligt, at filtersætningerne i FT (top) og til dels FM 

(midt) på den centrale del og FT og FM på den sydlige del af grunden repræsenterer grundvand 

dannet på slagterigrunden, mens filtersætninger i FD (dybt) repræsenterer grundvand dannet 

opstrøms for slagterigrunden. 

 

I tværsnittene er angivet relevante AOX-koncentrationer målt i de angivne filternivauer. Det øverste 

tværsnit går i gennem den centrale del af fokusområde 2 og 3 og viser den konceptuelle udbredelse 

af to konstaterede faner med forhøjet indhold af AOX. Det fremgår, at fanen i fokusområde 2 ikke er 

nærmere afgrænset i primært østlig retning og at fanen i fokusområde 3 ikke er nærmere afgrænset 

i nedstrøms, sydlig, retning. Det nederste tværsnit viser beliggenheden af en mulig ikke nærmere 

afgrænset AOX-fane i den vestlige del af fokusområde 2. 

 

Endvidere er det på begge tværsnit vist, at det på slagterigrunden indstrømmende grundvand ned 

gennem hele det terrænnære magasin har indhold miljøfremmede stoffer, herunder mindre indhold 

af AOX, stammende fra påvirkning i det opstrøms beliggende byområde.   
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FIG. 9.1 OMRÅDER MED FORHØJEDE AOX-INDHOLD I GRUNDVAND OG KONCEPTUEL MODEL FOR 

FOKUSOMRÅDE 1-3 PÅ SLAGTERIGRUNDEN.  
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9.2 AOX i fokusområde 1 og afdampning fra indstrømmende 

grundvand  

I dette afsnit beskrives undersøgelsesresultaterne fra boringer umiddelbart nord for slagterigrun-

den med henblik på at vurdere i hvilken udstrækning indstrømmende grundvand fra tilstødende 

områder mod nord kan udgøre kilder til jordforurening og/eller afdampning til poreluft på slag-

terigrunden. Beskrivelsen har særligt fokus på resultaterne fra boring B403 – som udgør fokus-

område 1 – på grund af et højt AOX-indhold i grundvandet.  

 

9.2.1 Fokusområde 1 

I boring B403 - fokusområde 1 – beliggende på den vestligste del af slagterigrundens nordskel er 

der i det terrænnære grundvand (FT) målt højt AOX-indhold på 265 µg/l i december 2014. Tidligere 

er der i oktober 2012 målt 78 µg/l.   

 

Det højere AOX-niveau i B403 er ikke konstateret andre steder opstrøms slagterigrunden, hvor der 

er målt AOX-indhold i intervallet 27-54 µg/l i boringerne B404 og B405. Indholdene i B403 antages 

at være et udtryk for særlige omstændigheder/forhold i boringens nærområde.  

 

Vandkvaliteten i B403 er undersøgt gennem et bredtspektret analyseprogram, som kan medvirke til 

at belyse karakter og oprindelse af de stoffer, som udmønter sig i de fundne AOX-indhold.  

 

Der er ved undersøgelsen ikke påvist ammonium. Der er målt indhold af kalium og bor mindre end 

skønnet ubelastet niveau for området, mens indhold af chlorid, NVOC, nitrat og total phosphor er 

over. Ved RM’s undersøgelse fra 2012 er der ligeledes målt forhøjede indhold af NVOC og chlorid. 

Der er målt varierende indhold på niveauer, der vil kunne forventes i terrænnært grundvand under 

byer og som også er påvist i B404 og B405, med de nævnte lavere AOX-indhold. Chlorid indholdet 

er dog målt i B403 i intervallet 250-490 mg/l i B403, mod 42-250 mg/l i B404 og B405. 

 

Indholdet af NVOC er højst i den prøve hvor der samtidigt er målt det laveste AOX-indhold i B403. 

Indhold af NVOC i B404 og B405 er på niveau med indholdet i B403. Der er således ikke nogen 

entydig sammenhæng mellem forhøjede indhold af AOX og NVOC. Det kan skyldes, at den orga-

niske belastning kan være mere eller mindre med eller uden indhold af halogenerede forbindelser.  

 

Der er ikke fundet indhold af anion overfladeaktive stoffer, phatalater, nonylphenoler. koffein og E. 

coli i B403, hvilket kunne være indikation på spildevandspåvirkning.  

  

I figur 9.2 og 9.3 er vist udsnit af situationsplanen i bilag 7A og udvalgte analyseresultater i vand- og 

poreluftprøver. Der ses placering af boringer og målepunkter, filterdybder, kloakker og områder 

med hypochloritanvendelse. På figur 9.3  er vist koncentrationer af AOX, NVOC, chlorid, chloro-

form, trichloreddikesyre og trichloracetyl-grupper i vandprøver og chloroform i poreluftprøver. På 

figur 9.4 er vist koncentrationer af spildevandsindikatorerne nonylphenoler, phatalater, anion 

overfladeaktive stoffer, bor, kalium og total phosphor i vandprøver. Prøverne er udtaget ved denne 

undersøgelse og ved RM’s og DC’s tidligere undersøgelser henholdsvis opstrøms slagterigrunden og 

på den nordlige del af grunden ved Vendersgade 40. 
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FIGUR 9.2  AOX OG UDVALGTE PARAMETRE I FOKUSOMRÅDE 1 OG PÅ DEN NORDLIGE DEL AF 

SLAGTERIGRUNDEN 
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FIG. 9.3  UDVALGTE SPILDEVANDSINDIKATORER I FOKUSOMRÅDE 1 OG PÅ DEN NORDLIGE DEL AF 

SLAGTERIGRUNDEN 
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Der er ikke konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler, chlorerede nedbrydningsprodukter 

og BTEXN hverken ved denne eller RM’s undersøgelse fra 2012 i B403.  

 

Som omtalt i kapitel 2 og 7 har DC i 2013 forsøgt at identificere AOX-indholdet ved analyse for 

chlorphenoler og ved flere forskellige GCMS scan og LCMS metoder for chlorerede forbindelser. 

Der kunne ikke påvises chlorphenoler eller andre chlorerede forbindelser. En LCMS-SIM analyse 

viste et muligt indhold af chlorerede eddikesyrer (di- og trichloreddikesyre) på 3 mg/l. Indholdene 

kunne ikke påvises ved specifik GCMS analyse hos Eurofins (mono-, di- og trichloreddikesyre) og er 

ikke påvist ved denne undersøgelse ved specifik analyse hos GEUS.  

 

Der er desuden ikke påvist indhold af halogenerede stoffer ved TerrAtest-analysen og de udførte 

LCMS-scan analyser i vandprøver foretaget ved denne undersøgelse i B403.  

 

AOX-kilder 

 

Der er ved de foretagne analyser ikke fundet indhold af miljøfremmede stoffer i betydende omfang 

og dermed ikke indikation på væsentlig menneskeskabt påvirkning. Analyserne viser lave/ingen 

indhold af typiske spildevandsindikatorer. Samtidigt er der fundet små indhold af phenol og tri-

chloracetyl-grupper, hvilket peger i retning af en påvirkning af grundvandet fra omsætning af 

humusstoffer og andet organisk materiale. Indhold af NVOC, nitrat og phosphor kan være spilde-

vandsrelateret, men kan også skyldes omsætning af naturlige stoffer. De målte forhøjede indhold af 

chlorid tyder på påvirkning fra saltning af befæstede arealer.    

 

Da der samtidig ikke er fundet oplagte AOX-kilder knyttet til nuværende og tidligere arealan-

vendelser nord for grunden, vurderes AOX-forhøjelsen i fokusområde 1 (B403) kun at være en 

mindre, lokal påvirkning sandsynligvis med naturlige stoffer. Påvirkningen forekommer i det 

øverste grundvand (FT) omkring den nordvestlige del af slagterigrunden uden for de andre 3 

fokusområder. Den skønnede udbredelse i den øvre del af det sekundære magasin er vist på figur 

9.1. 

 

AOX-indholdet vurderes at være sammensat af et meget stort antal svært nedbrydelige forbindelser 

og flygtige forbindelser i meget små koncentrationer (<0,01 µg/l).  

 

9.2.2 Afdampning fra indstrømmende grundvand  

Der er som nævnt tidligere påvist indhold af AOX i intervallet 27-54 µg/l i det øverste grundvand 

(FT) umiddelbart nord og øst for slagterigrunden i boringerne B404-B406.  

 

Der er ved denne undersøgelse i B405 og B406 målt lavere indhold af kalium, bor og ammonium 

end skønnet ubelastet niveau for området, mens indhold af chlorid, NVOC, nitrat og total phosphor 

er over, nitrat og phosphor dog kun i en af boringer. Ved RM’s undersøgelse fra 2012 er der ligele-

des målt forhøjede NVOC og chlorid koncentrationer i de nævnte boringer samt i B404. Som omtalt 

under fokusområde 1, er indholdene stort set på niveau med resultaterne fra B403, men med lavere 

indhold af chlorid i intervallet 42-250 mg/l.       

 

Der er ikke påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler, kulbrinter og BTEXN i B404-B406 ved 

RM’s undersøgelser fra 2012, bortset fra et mindre indhold af toluen på 0,021 µg/l i B405.   

 

GCMS scan på poreluftprøver fra denne undersøgelse ved B403 og B405 har ikke identificeret 

indhold af halogenerede forbindelser og der er ikke målt indhold af chlorerede opløsningsmidler 

eller chlorerede nedbrydningsprodukter.   
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Sammenfattende vurderes resultaterne uden for fokusområde 1 at være forventelige for terrænnært 

grundvand, der er påvirket af forskellige bymæssige aktiviteter incl. saltning af vejarealer og diffuse 

bidrag fra udsivning fra byens kloaksystem.  

 

AOX-niveauet skønnes at angive et forventeligt niveau for det indstrømmende terrænnære grund-

vand fra det opstrøms nærliggende byområde, hvor der ikke er kendskab til lokaliteter eller akti-

viteter uden for slagterigrunden, som enten udgør eller har udgjort kilder til forøget AOX-indhold i 

grundvand og processpildevand i undersøgelsesområdet. AOX-indholdet består formentlig over-

vejende af naturlige halogenerede forbindelser samt af mindre bidrag med organiske chlorfor-

bindelser fra anvendelse af hypochlorit og lignende forbindelser i private husholdninger, div. 

kantiner og mandskabsrum.  

 

Der er således ikke konstateret problematisk afdampning i det indstrømmende terrænnære 

grundvand som vurderes at kunne relateres til AOX-indholdene. Grundvandets indhold af halo-

generede forbindelser (naturlige og som følge af menneskelig påvirkning) er tilsyneladende bundet 

organisk i en sammensætning og koncentration på en sådan måde, at evt. afdampning ikke kan 

detekteres med de anvendte laboratorieanalyser. AOX-indholdet forventes ikke at kunne indeholde 

flygtige chlorerede organiske forbindelser på et niveau og i en sammensætning, der kan udgøre en 

betydende risiko for afdampning.    

 

Som det fremgår af resultaterne fra fokusområde 2, tilføres slagterigrunden ikke processpildevand 

med væsentligt AOX-indhold fra kloakoplandet uden for grunden via kloakledningen på 

Fonagervej. Evt. afdampningsproblemer på slagterigrunden vil derfor alene være relateret til evt. 

forureninger fra kilder på grunden.       

 

9.2.3 Jordforurening 

Der er ikke konstateret synlige tegn på jordforurening i forbindelse med etablering af boringerne 

B403-B406 eller andre boringer etableret i forbindelse med RM’s undersøgelser fra 2011-2012 og 

ved denne undersøgelse.   

 

Erfaringer fra traditionelle forureningsundersøgelser af f.eks. renserier med betydelig grundvands-

forurening med chlorerede opløsningsmidler viser, at evt. jordforurening kun er lokaliseret ved 

kilden og at der ikke forekommer spredning af jordforurening i betydende omfang via grundvandet. 

Da det påviste AOX-niveau i grundvand samtidigt er forholdsvist lavt (µg/l) opstrøms slagterigrun-

den, vurderes der ikke at kunne forekomme jordforurening på slagterigrunden ved indstrømning af 

AOX-påvirket grundvand.  

 

9.3 AOX i fokusområde 2  

Der er ved undersøgelsen målt forhøjede indhold af AOX overvejende i toppen (FT) af det sekundæ-

re grundvandsmagasin i to områder vist på fig. 9.1, henholdsvis i et område i Vendersgade og i om-

råde vest for Vendersgade. Disse områder omtales særskilt i det følgende. Derefter omtales indhol-

dene i poreluft og jord. Indledningsvis omtales dog området på slagterigrunden opstrøms de særligt 

forhøjede indhold i Vendersgade. 

 

På figur 9. 4 er vist koncentrationerne af AOX, NVOC, chlorid, chloroform, trichloreddikesyre og 

trichloracetyl-grupper i vandprøver og chloroform i poreluftprøver. På figur 9.6 er vist koncen-

trationer af spildevandsindikatorerne nonylphenoler, phatalater, anion overfladeaktive stoffer, bor, 

kalium og total phosphor i vandprøver. Prøverne er udtaget ved denne undersøgelse og ved RM’s og 

DC’s tidligere undersøgelser. Figurerne er udsnit fra bilag 7, ligesom der henvises til bilag 13 for 

øvrige resultater.   
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FIG. 9.4  AOX OG UDVALGTE PARAMETRE I FOKUSOMRÅDE 2 



128 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

 
 

FIGUR 9.5  UDVALGTE SPILDEVANDSPARAMETRE I FOKUSOMRÅDE 2 
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9.3.1 Opstrøms området med forhøjet AOX i Vendersgade 

I boring B621 opstrøms i fokusområdet er der i FT målt et indhold af AOX på 63 µg/l i FT. I FM og 

FD er målt hhv. 50 og 40 µg/l. 

 

Som det fremgår af det skitserede strømningsbillede i den konceptuelle model i fig. 9.1 henføres 

grundvand i B621 FT til at være dannet på den nordlige del af slagterigrunden, mens grundvand i 

FM og FD vurderes at hidrøre fra områder opstrøms slagterigrunden. Det dybereliggende grund-

vand er nærmere omtalt i afsnit 9.8. 

 

Jf. fig. 9.4 og 9.5 der i B621 FT i forhold til ubelastet niveau målt forhøjede indhold af NVOC, 

chlorid og kalium. Ligeledes er der målt forhøjet indhold af ammonium (0,3 mg/l)og bor (0,05 

mg/l), mens indholdet af phosphor ikke er forhøjet. Indholdene af NVOC, kalium og ammonium 

overskrider endvidere drikkevandskravene. Phatalater og nonylphenol er ikke påvist i FT. 

Indholdene indikerer således spildevandspåvirkning i mindre omfang. 

 

På den nordlige del af slagterigrunden fandt DC i 2013, jf. kap. 5, kun lave indhold af chlorerede 

opløsningsmidler i poreluft på talgsmelteriet. Disse vurderes ikke at kunne give anledning til særlig 

påvirkning i grundvandet nedstrøms dette. Ligeledes er der ved DC’s undersøgelser ved tidl. kedel- 

og maskinrum, ved kloaksamlebrønde og olieudskiller, hvor der er analyseret for chlorerede opløs-

ningsmidler (FT), samt ved opgravning af kloakledninger og afgravningen af olieforurenet jord på 

talgsmelteriet i 2014 ikke fremkommet yderligere oplysninger om forurening i relation til påvirk-

ning med AOX.  

 

I overensstemmelse hermed er der i B621 ikke påvist chlorerede opløsningsmidler eller nedbryd-

ningsprodukter heraf i FT - ligesom der ikke er påvist indhold af olieprodukter, inkl. BTEXN. 

 

Kilder til AOX 

 

Som det er nærmere beskrevet i afsnit 9.3.5 forventes grundvandets naturlige indhold af AOX at 

ligge på 1 – 20 µg/l. 

  

Påvirkningen i B621 i FT over 20 µg/l er sandsynligvis primært fra boringens nærområde og lidt 

længere opstrøms på slagterigrunden, hvor mulige kilder kan være ud/nedsivning af spildevand 

med indhold af overfladevand og spildevand fra kantine, folkerum, opskæreriet, kloak fra talgsmel-

teriet, flere vaskepladser m.m. Af omtalen af anvendelsen af hypochlorit i kap. 6 fremgår, at der ved 

opskærereri (med. 1970-med. 2000) og talgsmelteri (1951-2013) er brugt begrænsede mængder 

hypochlorit, i alt op til 82 kg/år - hvilket vurderes at være medvirkende til den mindre påvirkning af 

AOX-indholdet i boringen.  

 

9.3.2 Området ved Vendersgade  

 

AOX-indhold i grundvand 

 

Opstrøms det mere AOX-belastede område i Vestergade, midt i fokusområdet, kan baggrunds-

niveauet for AOX-indhold i FT ud fra B621 og boringerne langs Fonagervej vurderes til at ligge i 

intervallet 40-60 µg/l. Jf. ovenstående er grundvandet opstrøms området ligeledes spildevands-

påvirket fra slagterigrunden i mindre omfang. 

 

I Vendersgade er der, som det fremgår af figur 9.5  i flere boringer målt forhøjede indhold af AOX i 

FT, op til 150 µg/l. Området med de forhøjede indhold og den skitserede konceptuelle AOX-fane i 

grundvandet er vist på fig. 9.1, hvoraf også fremgår, at grundvand i FT og FM forudsættes dannet på 

slagterigrunden – grundvand i FD forudsættes dannet opstrøms slagterigrunden.  
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I 2012 er der i dette område i boring B4-DC (FT) i Vendersgade målt et AOX-indhold på 200 µg/l. 

Der er således ved begge undersøgelser konstateret et forhøjet om end faldende indhold af AOX i 

dette område. Det må antages, at svineslagteriets afvikling i 2009 vil medføre til et fald i AOX-

indholdet i grundvandet, hvilket med al sandsynlighed er baggrunden for det lavere AOX-indhold i 

denne undersøgelse.  

 

Nær sydenden af svineslagteriet er indholdet af AOX i boringerne B600 og B614 aftagende i FT og 

FM til hhv. 20-54 og 13-22 µg/l. Det tyder således på, at AOX-påvirkningen i området, i størrelses-

ordenen op til 100 µg/l, hurtigt aftager til et lavt niveau, lavere end umiddelbart opstrøms - og i 

samme størrelsesorden, men ikke nødvendigvis med samme sammensætning af halogenerede 

organiske forbindelser, som opstrøms slagterigrunden.  

 

Grundvandets hovedelementer 

 

Spildevandspåvirkning af grundvandet i området konstateres idet NVOC, chlorid, phosphor, 

kalium, ammonium og nitrat overskrider såvel de anvendte baggrundskriterier som drikkevandskri-

terierne. Indholdene af NVOC, phosphor og chlorid er de højest målte på hele slagterigrunden. 

Dette gælder også for indholdet af bor, som dog forekommer på lavere niveau og ikke overskrider 

drikkevandkravet. Også indholdet af nitrat, 86,8 mg/l, er bemærkelsesværdigt. I jordprøver udtaget 

ved knudepunkter langs kloakledningerne er der målt lave indhold af anion overfladeaktive stoffer. 

 

Den tydeligste spildevandspåvirkning i grundvandet findes i området med de højeste AOX-indhold. 

Nær sydenden af svineslagteriet er påvirkningen er stort set aftaget til indhold under drikkevands-

kriterierne for de fleste parametre og AOX-indholdet er samtidigt aftaget til de laveste indhold. 

NVOC og ammonium er dog fortsat forhøjet i forhold til drikkevandskriterierne de øverste og mel-

lemste dele af grundvandsmagasinet, ligesom der er påvist mindre indhold af phathalater og nonyl-

phenol.  

 

På baggrund af undersøgelsen vurderes spildevandspåvirkningen af grundvandet, som må formo-

des at stamme fra flere udsivningssteder af varierende styrke, udover få høje indhold af bl.a. NVOC, 

phosphor og chlorid i det mest belastede område, overordnet at kunne karakteriseres som at være 

relativt moderat, idet påvirkningen for de fleste parametre allerede umiddelbart nedstrøms svine-

slagteriet er aftaget til niveauer, som ikke afviger fra hvad der er fundet opstrøms slagterigrunden, 

og som i øvrigt er forventeligt indhold i bynært grundvand.   

 

Resultater fra oktober 2012 i B401 (FT) yderligere omkring 60 meter nedstrøms, umiddelbart ned-

strøms konservesfabrikken og svineslagteriet, viser lavt AOX (24 µg/l) og væsentligt lavere og kun 

let forhøjede NVOC indhold. Tilsvarende er der i B407 øst for slagterigrunden nedstrøms dele af 

svineslagteriet, det tidligere kreaturslagteri og talgsmelteriet på den nordlige del af slagterigrunden, 

målt AOX på 32 µg/l, samt let forhøjede indhold af NVOC. Disse resultater stemmer således 

niveaumæssigt overens med resultaterne i nærværende undersøgelse. 

 

Ses samlet på slagterigrunden er det iøjnefaldende, at der ved områderne med forhøjet AOX i 

fokusområde 2-4 i forbindelse med forhøjede indhold af de fleste spildevandsindikatorer alle steder 

ses de højeste indhold af chlorid (650-940 mg/l) og nitrat (86,8 -180 mg/l (2007)). Dette peger i 

retning af, at en del af chloridpåvirkningen - og nitratpåvirkningen - på grundvandet stammer fra 

slagteriaktiviteterne.  

 

Jf. kap. 6 er spildevand fra svine- og kreaturslagteriet bl.a. karakteriseret ved et højt indhold af 

organisk stof (2.700-4.300 mg/l, målt som COD) og chlorid  på 700-1.200 mg/l. Såvel COD som 

chlorid har formentlig tidligere været væsentligt højere. Indhold af organisk stof afspejler sig i sær 

som målt NVOC i grundvandet. Det målte chlorid (dec.2013: 650 mg/l, okt. 2012: 1100 mg/l) i 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 131 

 

grundvandet i B4-DC, som også har det højst målte NVOC, er således på niveau med det indhold 

som i dag findes i slagterispildevand. 

 

Når der således i grundvandet kan måles chloridindhold på niveau med indholdet i slagterispil-

devandet må der være andre kilder til det forhøjede chlorid i grundvandet såsom udsivende/ned-

sivende chlorid fra glatførebekæmpelse, hvilket undersøgelsen i øvrigt også tyder på. 

 

Miljøfremmede stoffer i grundvand 

 

Der er i den opstrøms boring B403 (fokusområde 1) samt i boringerne B4-DC og T2 med forhøjede 

AOX-indhold i Vendersgade ved sammenlignende LCMS scan på vandprøver samt ved TerAtest 

analysen i B403 og B4-DC ikke påvist indhold af AOX-relaterede stoffer.  

 

I 2013 har DC, jf. kap. 2 og 7, forsøgt at identificere AOX-indholdet i boring B4-DC ved analyse for 

chlorphenoler og ved GCMS scan og flere forskellige LCMS metoder for chlorerede forbindelser. 

Der kunne ikke påvises chlorphenoler eller andre chlorerede forbindelser. En LCMS-SIM analyse 

viste et muligt indhold af chlorerede eddikesyrer (di- og trichloreddikesyre) på 6 mg/l. Indholdene 

kunne ikke påvises ved specifik GCMS analyse hos Eurofins (mono-, di- og trichloreddikesyrer, med 

detektionsgrænser på hhv. 25, 0,1 og 0,01 µg/l). De ved TerAtest analysen påviste benzen, phenol, 

PAH’er og øvrige kulbrinter vurderes at være relateret til påvirkning fra de øvrige slagterirelaterede 

og andre aktiviteter på slagterigrunden – og er ikke genfundet ved TerAtest analysen i nærværende 

undersøgelse. 

 

I nærværende undersøgelse er der ved de øvrige analyser fundet lave indhold af chlorerede opløs-

ningsmidler op til 0,18 µg/l (TCE i FM) og sum af chlorerede nedbrydningsprodukter op til 0,802 

µg/l, ligeledes i FM, chloroform i FT på 0,03 µg/l i B4-DC og T2 (boringerne med det højeste ind-

hold af AOX). Ligeledes er målt indhold af chlorerede eddikesyrer og trichloracetylgrupper, som 

tilskrives anvendelsen af hypochlorit, på meget lavt niveau.  

 

Spildevandspåvirkning af grundvandet i området påvises ligeledes ved lave indhold af phatalater og 

nonylphenoler. 

 

Der er ikke påvist indhold af koffein eller E. coli i vandprøver fra fokusområde 2. Dette kunne være 

tilfældet, hvis byspildevand med indhold af husspildevand fra den øst-vest gående kloakledning i 

Fonagervej og hvis spildevand fra kantine og folkerum på slagterigrunden udgjorde en betydelig del 

af belastningen på grundvandet. 

 

Kloakledningen i Fonagervej blev strømpeforet i 2000, hvilket reducerer risikoen for udsivning fra 

denne. 

 

AOX-kilder 

 

Spildevandet i området langs Vendersgade indeholder hypochloritrelateret processpildevand fra 

svineslagteriet og den tidligere konservesfabrik samt kreaturslagteriet (fokusområde 3). I tilfælde af 

variationer i grundvandets strømningsretning kan der ligeledes være tale om påvirkning fra det tidl. 

kreaturslagteri (1952-primo 1990’erne) og evt. udsivning fra kloakledningen i den østlige del af 

Fonagervej før strømpeforingen i 2000. 

 

Der er kun ude ved Struervej set tegn på særlig påvirkning af grundvandet fra kloakledningen i 

Fonagervej, bl.a. i form af forhøjet nitrat, ligesom påvirkningen fra kloakledningen vurderes at være 

årsagen til de forhøjede AOX-indhold, der er målt ude i Struervej. 

 



132 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

Jf. fig. 6.1 er der i 2000’erne omregnet til aktivt chlor i 2008/2009 brugt ca. 2 tons/år på svineslag-

teriet (1933-2009) og i 2011/12 ca. 0,5 tons/år på kreaturslagteriet Vendersgade 6 (før 1926-2014) i 

fokusområde 3. For de i 1980’erne i gangværende aktiviteter, dvs. inkl. talgsmelteriet (1951-2013), 

opskæreriet (med. 1970’erne - med. 2000’erne) og kreaturslagteriet; Vendersgade 40 (1951 – primo 

1990’erne) skønnes forbruget af aktivt chlor samlet pr. år at ligge mellem ca. 1,8 og 3,9 tons/år, dvs. 

på niveau med eller højere end i 2000’erne. Dertil kommer forbruget af aktivt chlor på konserves-

fabrikken (1960 – prio.1990’erne), som er ukendt, men antageligt har fulgt en praksis svarende til 

slagteriernes. 

 

Der er således i årtier anvendt betydelige mængder af hypochlorit i de forskellige områder, hvor 

spildevandet i stor udstrækning er tilledt kloaksystemerne i Vendersgade og Fonagervej.  

 

Ved Linds kemiske Fabrik viser DC’s hidtidige undersøgelser en delvis afgrænset forurening med 

chlorerede opløsningsmidler primært i poreluft samt i grundvand. 

De lave indhold af chlorerede opløsningsmidler fundet ved denne undersøgelse tyder ikke på, at 

forureningen ved Linds kemiske Fabrik udgør en væsentlig kilde til forhøjede indhold af AOX på 

slagterigrunden, herunder i området i Vendersgade.  

 

De foretagne undersøgelser tyder ikke på, at andre øvrige mulige kilder, som jf. kap 6, kunne tages i 

betragtning, herunder værksteder, kedelrum, pesticider, tidligere beboelser og udsivning fra op-

strøms oplande via kloakken i Fonagervej giver nogen betydende bidrag til de forhøjede AOX-

indhold i grundvandet. 

 

Som det er nærmere beskrevet i afsnit 9.3.5 forventes grundvandets naturlige indhold af AOX at 

ligge på 1 – 20 µg/l. 

 

Den mest sandsynlige forklaring på de forhøjede AOX-indhold i området  i Vendersgade er derfor 

anvendelse af større mængder desinfektionsmidler med hypochlorit i mange år ved de forskellige 

slagteriaktiviteter på grunden afledt via spildevandet, evt. i kombination med nedsivning fra 

utætheder i gulve i bygninger m.v. hvor midlerne er anvendt og oplagret.  

 

Baggrundsniveauet (>20 og <60 µg/l) for AOX opstrøms og udenfor området med det forhøjede 

indhold er sammensat af uidentificerede organiske chlorforbindelser fra hypochloritanvendelse i 

det indstrømmende grundvand fra den nordlige del af grunden, fra kloakken i Fonagervej bl.a. med 

spildevandsafledning fra alle slagteriaktiviteter, talgsmelteriet og konservesfabrikken i mange år 

samt af mindre bidrag lokalt via nedsivning fra kreaturslagteriet, svineslagteriet og konservesfabrik. 

Hertil kommer mindre påvirkning fra kantine og folkerum samt fra kloakken i Fonagervej med 

hensyn til bidrag fra kloakoplande udenfor grunden, hvor der kan være bidrag fra private 

husholdninger, virksomheders personalefaciliteter m.m. 

 

For at få et indtryk af mængden af AOX-relaterede stoffer i fanen i området i Vendersgade kan der 

overslagsmæssigt beregnes en flux over fanetværsnittet ved boring B4-DC, beliggende ved i mest 

belastede område. Ved en fanebredde på 40 m, en fanedybde på 6 m, en grundvands strømnings-

hastighed på 30 m/år, en porøsitet på 0,25 og et gennemsnitsindhold af AOX på 100 µg/l fås en flux 

på 180 g/år. Siden slagtningen af svin blev indstillet i 2009 har den eneste kilde til hypochlorit-

relateret spildevand i kloakken i Vendersgade været kreaturslagteriet, der været anvendt 3-500 

kg/aktivt chlor/år siden 2009. Som nævnt i kap.3 fører 15-20 % af den aktive chlor til dannelse af 

reaktionsprodukter, som måles som AOX, dvs. 45 - 100 kg/år. Dette grove estimat tyder således på, 

at der i grundvandet findes i størrelsesordenen 0,2 % af den i de seneste år afledte mængde aktivt 

chlor. 

  

Ved boringerne B600 og B614 er indholdet af AOX i forhold til boringerne B4-DC og T2, beliggende 

omkring 40 meter opstrøms, reduceret til omkring 25 %. Der er således tegn på at indholdet af AOX 
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ret hurtigt reduceres betydeligt - forudsat en porevandshastighed på 30 m/år (uden retention m.v.) 

i løbet af 1-2 år. 

Det forventes at chloroform, chlorerede eddikesyrer og trichloracetylgrupper kun forekommer i 

begrænset mængde efter den umiddelbare reaktionsperiode, idet der forventes begrænset frigivelse 

efterhånden som de AOX-relaterede i forbindelser stigende omfang udgøres af de sværere nedbry-

delige organiske chlorforbindelser. De konstaterede lave indhold af chloroform, chlorerede eddike-

syrer og trichloracetylgrupper ses som en følge heraf. Koncentrationen af disse stoffer vil dog også 

afhænge af andre forhold, så som flygtighed, mulighederne for kemisk og biologisk nedbrydning, 

adsorption o.a.  

Det kan ikke vurderes nærmere, i hvilket omfang det lave AOX-indhold i grundvandet nedstrøms 

Vendersgade-området er af en anden sammensætning i forhold til opstrøms området i Venders-

gade. AOX-indholdet er af RM og DC forsøgt karakteriseret centralt i området, hvor den øgede 

belastning opblandes i baggrundsbelastningen (når der udtages vandprøve fra ca. 1,5 m filter under 

vandspejl). Sammensætningen nedstrøms Vendersgade er af betydning for risikovurdering af AOX-

belastningen fra området i Vendersgade. 

9.3.3 Område vest for Vendersgade (boring B616) 

I området vest for Vendersgade er der i boringen B616 (FM) målt et AOX-indhold på 131 µg/l. 

Boringens beliggenhed og den skitserede konceptuelle fane er vist på fig. 9.1 mens udvalgte 

analyseresultater fremgår af figur 9.5 og 9.5. 

 

Opstrøms B616 er der ud fra boringer langs Fonagervej fastlagt et AOX-indhold i intervallet 40-60 

µg/l. I den nærmeste boring opstrøms for B616, boring B613, er AOX-indholdet målt i FT til 44 

µg/l. Der er i B613 og nærliggende boringer langs Fonagervej ikke foretaget yderligere analyser til 

karakterisering af grundvandskvaliteten og ved analyse for chloroform, chlorerede eddikesyrer og 

trichloracetylgrupper ikke konstateret indhold. 

 

AOX-indholdet i B616, som således er lidt under 100 µg/l højere end opstrøms baggrundsniveauet, 

skyldes ikke indhold af chlorerede opløsningsmidler eller chlorerede nedbrydningsprodukter, idet 

der kun er målt et lille indhold af nedbrydningsprodukter (0,046 µg/l) i FM. Dette indhold kan 

muligvis være en påvirkning fra den konstaterede, i store træk afgrænsede, forurening med chlore-

rede opløsningsmidler på Linds kemiske fabrik. Der er ikke analyseret for chlorerede eddikesyrer 

eller trichloracetylgrupper. 

 

Analyseresultaterne i FM viser endvidere, at indholdene af NVOC og ammonium (0,49 mg/l) 

overskrider såvel baggrunds- som drikkevandskriterierne, mens chlorid og kalium overskrider 

baggrundskriterierne og bor, phosphor, og nitrat ligger omkring og under baggrundskriterierne. I 

det oven liggende FT er der bl.a. målt et lavere AOX-indhold på 62 µg/l, et lavere indhold af chlorid, 

NVOC på samme forhøjede niveau og et let forhøjet indhold af phosphor. Begge filtre har desuden 

tegn på spildevandspåvirkning via lave indhold af phathalaterne DEHP og DBP, i FT desuden med 

nonylphenol. 

 

AOX-kilder 

 

Boring B616 ligger ca. 35 meter nedstrøms kloakledninger i Fonagervej med den samme spilde-

vandssammensætning og AOX-potentiale som i området ved Vendersgade, herunder det tidligere 

kreaturslagteri (1952 -prim. 1990’erne) samt talgsmelteri (1951-2001) – samt nedstrøms de mindre 

områder med lejlighedsvis anvendelse af aktivt chlor ved sanitetsslagterier og stikrum. Som der 

fremgår af fig 6.1 er der for kloakledninger i Fonagervej skønnet en belastning med aktivt chlor op 

til 3930 kg/år. Der kan specielt i FM også være tale om påvirkning fra et område opstrøms Fona-

gervej, med Linds Kemiske fabrik samt kloakledningen yderligere opstrøms på slagterigrunden med 
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indhold af processpildevand fra opskæreriet (med. 1970’erne-med 2000’erne) og talgsmelteriet 

(2002-2013), med samlet afledning af aktivt chlor op til 82 kg/år.  

 

I de ca. 40 meter nogenlunde nedstrøms beliggende boringer (T28/B615) er der målt indhold af 

AOX på 25 µg/l i FM. Dette kunne tyde på, at den i B616 (FM) målte AOX-påvirkning er aftagende. 

T28/B615 viser i FM fortsat ses en mindre spildevandspåvirkning med indhold af nonylphenol og 

let forhøjet kalium og NVOC.  

 

Som for området ved Vendersgade er det forhøjede AOX-indhold påtruffet i grundvand med tegn på 

spildevandsbelastning, ligesom det tyder på, at AOX-indholdet og indholdet af bl.a. NVOC - aftager 

ret hurtigt. 

 

Det kan ikke nærmere afgøres, hvad der er kilden til det forhøjede AOX-indhold i B616 (FM). Med 

henvisning til den konceptuelle model fig 9.1 samt da der ikke er kendskab til kilder til AOX-

belastning opstrøms slagterigrunden, vurderes, at kilden sandsynligvis skal findes på 

slagterigrunden og kunne være processpildevandet fra talgsmelteri og opskæreri. Som tidligere 

nævnt er den konstaterede forurening med chlorerede opløsningsmidler på Linds kemiske fabrik 

delvis afgrænset, således at det ikke tyder på, at denne kilde udgør en væsentlig kilde til forhøjet 

indhold af AOX. 

 

Baggrundsniveauet (>20 og <60 µg/l) i området omkring det forhøjede indhold i boring B616 er af 

samme karakter som ved området med forhøjet indhold i Vendersgade. 

 

9.3.4 Poreluft 

Der er foretaget GCMS scan på poreluftprøve udtaget i B622-PL (boring B622). Prøvetag-

ningsstedets placering i Vendersgade er vist på figur 9.6. 
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FIGUR 9.6  AOX I GRUNDVAND OG UDVALGTE ANALYSER I JORD OG PORELUFT I FOKUSOMRÅDE 2 
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I boring B622 er der målt AOX-indhold på 59 µg/l i grundvandet, men da boringen er beliggende i 

området med det højeste AOX-indhold og højeste spildevandsbelastning i øvrigt på slagterigrunden 

vurderes, at poreluftsresultaterne er repræsentative i forhold til vurdering af afdampning i område 

med forhøjet AOX.  

 

Der er ved GCMS scan på poreluftprøven kun fundet helt lave indhold af halogenerede forbindelser, 

herunder chloroform. Der er for benzen og totalkulbrinter konstateret indhold op til mindre over-

skridelser af afdampningskriterierne samt indhold af andre, til dels uidentificerede ikke chlorhol-

dige kulbrinter i begrænsede koncentrationer, som ikke relateres til anvendelsen af hypochlorit, 

men påvirkning fra de øvrige slagterirelaterede og andre aktiviteter på slagterigrunden. 

 

Der er således ikke tegn på betydende afdampning fra det terrænnære grundvand som følge af 

AOX-indhold - eller i betydende omfang fra øvrige påvirkninger af grundvandet. Ligeledes er der 

som forventet ikke tegn på betydende påvirkning fra det dybereliggende udefra indstrømmende 

grundvand.  

 

Grundvandet - og evt. jordens - indhold af AOX-relaterede forbindelser er tilsyneladende i al væ-

sentlighed bundet organisk på en sådan måde, at afdampning, hvis den mod forventning forekom-

mer, ikke kan detekteres med de anvendte analysemetoder. Den del af forureningsbelastningen i 

området, som hidrører fra det i 2009 nedlagte svineslagteri, må endvidere antages af have et min-

dre potentiale for AOX-relateret afdampning, da AOX-indholdet med tiden antages overvejende at 

bestå at svært nedbrydelige chlorerede organiske forbindelser. 

 

AOX-indholdet forventes i hele fokusområdet, også med baggrund i de foretagne vand- og 

jordanalyser, ikke at kunne indeholde flygtige halogenerede forbindelser på et niveau, der kan 

udgøre en betydende risiko for afdampning.  

 

9.3.5 Jord  

Inde på slagtergrunden bevirker den megen befæstelse og bebyggelse, at de øverste jordlag er 

afrømmet og må forventes overvejende at bestå af tilført sand og grus fra råstofgrav. 

 

I figur 9.7  er vist udvalgte resultater af jordanalyser, for chlorerede opløsningsmidler og anion 

overfladeaktive stoffer samt resultater for AOX sammenholdt med tilsvarende AOX-analyser i vand. 

Analyserne er foretaget på intakte jordprøver i sandede jordlag, udtaget ca. 3 mut. nær bund af 

kloakledninger i Vendersgade og Fonagervej.  

 

AOX-analyserne, udført på eluat udvasket af jordprøver indikerer, at der potentielt kan ske afgivelse 

af AOX-relaterede stoffer til grundvand fra disse jordlag, som er uden betydende indhold af humus, 

idet der er målt indhold svarende op til 77 mg/kg TS. Der ses dog ved sammenstilling af AOX-

analyser for jord og grundvand ikke nogen sammenhæng. 

 

Der er i vandprøver fra boring B600 FT, FM og FD, B614, FM og FD, B401 og B402 FT, B612 og 

B623 FM målt lave AOX-indhold i intervallet <10 – 24 µg/l hvilket indikerer, at jordlagene på 

slagterigrunden generelt ikke bidrager AOX-indholdene i betydende omfang. Disse resultater 

stemmer overens med erfaringerne for typiske i indhold i grundvand, jf. tabel 3.1.  

 

Der er ved GC/MS scan på jordprøverne fra B603 og B612 ikke påvist indhold af stoffer, som kan 

bidrage til indhold af AOX. Tilsvarende gælder for analyserne for mono-, di- og trichloreddikesyrer, 

chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter foretaget på disse og de øvrige 

undersøgte boringer. Ved analyserne for BTEXN, totalkulbrinter, PAH’er og tungmetaller er der 

ligeledes ikke fundet tegn på betydende forurening. 
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Eneste indikation på spildevandspåvirkning er set i jordprøver udtaget ved knudepunkter langs 

kloakledningerne i Vendersgade, med små indhold af anion overfladeaktive stoffer, op til 1,62 

mg/kg TS. Som omtalt i kap. 6 har slagterispildevandet muligvis et mindre indhold af de parametre, 

der måles ved traditionel spildevandskontrol af byspildevand, uden at dette dog ændrer ved den 

samlede vurdering. 

 

Der er i forbindelse med borearbejdet ved såvel denne som RM’s tidligere undersøgelse ikke 

konstateret synlige tegn på jordforurening. 

 

Der er ved vandprøver og poreluftsmålinger i fokusområde 2 og ved undersøgelsen i øvrigt ikke 

påvist indikation på betydende jordforurening. 

 

Det vurderes derfor samlet, at anvendelsen af hypochlorit på slagterigrunden generelt ikke har givet 

anledning til jordforurening i betydende omfang.  

 

Det kan dog ikke afvises, at der lokalt omkring kloakledninger og - hvis det forekommer - opspræk-

kede gulve, især i primære områder med hypochklorit anvendelse, kan være AOX-påvirket jord hvor 

udsivningen sker. Denne jord vil i forvejen være påvirket med traditionelle spildevands relaterede 

stoffer og forventes overvejende kun at kunne indeholde et stort antal og vidt forskellige tungere 

chlorforbindelser i små koncentrationer, uden forventet miljømæssig betydning.  

 

9.4 Fokusområde 3, den sydlige del af slagterigrunden 

Fokusområdet omfatter boring B101, da denne trods sin beliggenhed i den østlige side af Struervej, 

er beliggende nedstrøms slagterirelaterede aktiviteter og -kloakledninger på den sydlige del af 

slagterigrunden.   

 

9.4.1 Fokusområde 3 

 

AOX-indhold i grundvand 

 

Ud fra de målte AOX-indhold i B600, B615 og B401 (2012) må det forventes at indholdet af AOX i 

området opstrøms kreaturslagteriet er faldet i retning af naturligt baggrundsniveau (1-20 µg/l). 

Ligeledes indikerer undersøgelsesresultaterne, at det grundvand, der strømmer ud af fokusområde 

2 kun i begrænset omfang er spildevandspåvirket af slagteriaktiviteterne i fokusområde 2 - og 

generelt kun påvirket på lavt niveau.  

 

Undersøgelsen har ikke omfattet nærmere undersøgelser af grundvandet mellem de to fokusom-

råder. Da er der i området mellem de to fokusområder evt. kan ske udsivning af processpildevand 

fra hovedkloakledningen fra kreaturslagteriet op gennem Vendersgade, fastlægges AOX-niveauet 

med baggrund i de omkringliggende målinger til niveauet 20-40 µg/l. 

 

Centralt i fokusområde 3 nær hovedkloakledning og opstrøms område med primær hypochlorit-

anvendelse på kreaturslagteriet, er der i FT (boring 47) konstateret et indhold af AOX på 34 µg/l. 

 

Som det fremgår af figur 9.7 og 9.8 med udvalgte analyseresultater er der i boringer umiddelbart 

nedstrøms for slagterigrunden i FT og FM målt AOX-indhold hhv. 79-120 og 49 µg/l. Det tyder såle-

des på, at der på den nedre del af fokusområdet sker en AOX-påvirkning af grundvandet i størrel-

sesordenen op til 100 µg/l. Da der ikke, som i fokusområde 2, foreligger AOX-målinger inde på 

selve på slagterigrunden umiddelbart ved området med primær anvendelse af hypochlorit og 

kloakkerne herfra er det muligt, at der reelt er tale om højere indhold ved disse kildeområder og at 

den anslåede påvirkning dermed er større end de anslåede 100 µg/l. 
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FIGUR 9.7 AOX OG UDVALGTE PARAMETRE I FOKUSOMRÅDE 3 
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Analyserne for AOX i 2012 viser i FT indhold på et væsentligt lavere niveau, 25-41 µg/l - hvilket er 

på niveau med den i forbindelse med denne undersøgelse skønnede baggrundskoncentration 

opstrøms kreaturslagteriet her i fokusområde 3. 

 

 
 

FIGUR 9.8 UDVALGTE SPILDEVANDSINDIKATORER I FOKUSOMRÅDE 3 

Grundvandets hovedelementer 

 

Indholdet af NVOC er i de målte filtre i hele fokusområdet kun lettere forhøjet i forhold til såvel de 

anvendte baggrundskriterier som drikkevandskriterierne og ligger på det lavest målte niveau på 

hele slagterigrunden, mens indholdene af chlorid, kalium, ammonium (0,26 mg/l) og nitrat (94,5 

mg/l) overskrider begge de anførte kriterier. Indholdene af phosphor overskrider ikke kriterierne, 

ligesom bor kun er lettere forhøjet i forhold til baggrundskriteriet. Chlorid og kalium er forhøjet 

centralt i fokusområdet i FT (boring 47) og i FM nedstrøms slagterigrunden, hvilket som for 

phatalater og nonylphenol er med til at indikere, at der sker en spildevandsbelastning fra en større 

del af fokusområdet.  
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Det tyder således på, at det spildevandsbelastende område er større i opstrøms retning end området 

med forhøjet AOX, som ser ud til at være knyttet til den sydlige del af kreaturslagteriet, hvor også 

området med primær anvendelse af hypochlorit er lokaliseret. 

 

Analyser (FT) for NVOC i 2012 viser nogenlunde samme niveau (4,3-9,1 mg/l) som i denne under-

søgelse, hvilket kunne pege i retning af en spildevandspåvirkning på samme niveau. Da der ikke i 

2012 er analyseret for særskilte spildevandsparametre kan dette dog ikke vurderes nærmere. 

Analyser for chlorid, som kan skyldes både spildevandspåvirkning og påvirkning fra glatførebe-

kæmpelse viser i 2012 et væsentligt lavere niveau for de centrale/østlige boringer (420 mg/l i 

forhold til 940 mg/l og 180 mg/l i forhold til 570 mg/l) og højere indhold for den vestlige boring 

(650 i forhold til 430 mg/l). Endvidere bemærkes at indholdet af nitrat ved denne undersøgelse er 

væsentligt forhøjet, som det også er tilfældet i fokusområde 3 og som det er konstateret i fokus-

område 4, især i analyserne fra 2007. 

 

Fokusområdet adskiller sig fra fokusområde 2 og 4 ved at der samtidig med forhøjet AOX ikke er 

målt forhøjet NVOC. Den manglende korrelation mellem AOX og NVOC i dette fokusområde peger 

på, at grundvandet påvirkes med spildevand med varierende indhold af AOX og et mere ensartet 

niveau af NVOC. 

 

Miljøfremmede stoffer i grundvand 

 

Centralt i fokusområdet er der i  boring B47 FT fundet lave indhold af chlorerede opløsningsmidler, 

chloroform 0,23 µg/l, TCE 0,053 µg/l og 1.1.1.-trichlorethan 0,14 µg/l samt nedbrydningsproduktet 

cis-1,2-dichlorethylen på 0,098 µg/l, mens der ikke blev målt indhold af chlorerede eddikesyrer og 

trichloracetylgrupper. 

 

Der er nedstrøms slagterigrunden påvist små indhold af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper samt, i boring i B102 (FT), indhold af chloroform på 0,75 µg/l (i analysen ved ALS(målt ved 

GC-MS, P&T) - og 2,11 µg/l ved GEUS (målt ved GC-ECD, P&T). Chloroform og chlorerede 

eddikesyrer, trichloracetylgrupper er reaktionsprodukter stammende fra anvendelsen af hypochorit. 

De undersøgte øvrige chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf er påvist på 

lavt niveau, mest er der fundet i B102 (FT), hvor der ud over chloroform er hhv. TCE på 0,78 µg/l og 

cis-1.2- dichlorethylen samt 1.1-dichlorethan på 0,25 og 0,088 µg/l. I forhold til indhold af AOX 

bidrager disse indhold kun i ubetydeligt omfang.  

 

Som nævnt i kap 8 er i flere af de øvrige vandprøver, med mindre indhold af chloroform, chlorerede 

eddikesyrer og trichloracetylgrupper, påvist mindre forskelle i analyseresultaterne ved de forskellige 

analysemetoder hos ALS og GEUS, hvilket ikke vurderes at have væsentlig betydning på resultatet 

af undersøgelserne. 

 

Ved undersøgelserne i 2012 af boringerne B101, B102 og B408 blev der ligeledes fundet flest 

chlorerede opløsningsmidler i B102, primært chloroform (0,49 µg/l) og TCE (0,37 µg/l). 

 

I boring B620 FD er der fundet indhold af TCE på 0,41 µg/l og indhold af nedbrydningsprodukter 

på sammen niveau. Grundvandet i dette filter regnes dannet uden for slagterigrunden og er 

nærmere omtalt i afsnit 9.8. 

Chloroform bliver ikke dannet fra omsætning af de fundne chlorerede opløsningsmidler og relateres 

derfor - sammen med chlorerede eddikesyrer og trichloracetylgrupper - til anvendelsen af hypo-

chlorit og må derfor forventes at være højere inde på slagterigrunden, i det pågældende kilde-

område.  
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De målte indhold af chloroform umiddelbart nedstrøms slagterigrunden er de højeste målt ved 

undersøgelsen og vurderes at hænge sammen med at kreaturslagteriet var i drift på undersø-

gelsestidspunktet.  

Chloroforms forekomst i miljøet afhænger af flere faktorer, hvoraf redoxpotentialet er af betydning. 

Som det fremgår af afsnit 8.7. er der tendens til højere redoxpotentiale nedstrøm fokusområde 3 i 

det øvre grundvand, set i forhold til fokusområde 2, hvilket kan være medvirkende til at der 

konstateres indhold af chloroform. Overordnet vurderes med hensyn til chloroform at der som følge 

af aktuelle redoxforhold, og den lokale variation der ofte vil være, sker en ret hurtig dechlorering, 

hvorfor højere indhold inde på slagterigrunden og evt. lettere forhøjede indhold nedstrøms, ud over 

helt lokalt ikke vurderes at udgøre en trussel mod grundvandsressourcen. I denne vurdering indgår 

også, at der ikke er fundet betydende indhold af chloroform i de andre fokusområder – og at driften 

af kreaturslagteriet efterfølgende er indstillet. 

 

Mulig afdampning relateret til grundvandets indhold af chloroform er omtalt i afsnittet om poreluft. 

 

De fundne indhold af phtalater og nonylphenol i centrale/østlige boringer indikerer udsivning af 

spildevand. Da indholdene er påtruffet i begge filterniveauer, med lidt højere indhold i FM er der 

tegn på, at ud/nedsivningen ikke alene sker i den sydlige ende af fokusområdet, men også mere 

opstrøms i dette. 

 

Selv om der er målt op til TCE op til 0,78 µg/l i nedstrøms boring tyder de foretagne undersøgelser 

ikke på, at øvrige mulige AOX-kilder, som jf. kap 6, herunder værksted og kedelrum, 

pesticidanvendelse og tidligere beboelser, giver nogen betydende bidrag til de forhøjede AOX-

indhold i grundvandet. 

 

AOX-kilder 

 

I flg. kap.6 har forbruget af aktivt chlor på kreaturslagteriet (før 1926 – 2014) i 1990’erne været op 

til ca. 700 kg/år. Fra sidst i 1990’erne og derefter har forbruget ligget mellem 300 og 500 kg/år med 

undtagelse af 2008/9, hvor der er brugt 900 kg/år. Der er således tale om et forbrug af aktivt chlor 

med nogen variationer.  

 

Da der ikke er fundet andre betydende kilder er den mest sandsynlige forklaring på de forhøjede 

AOX-indhold anvendelsen af hypochlorit på kreaturslagteriet, afledt via spildevandet, evt. i kombi-

nation med nedsivning fra utætheder i gulve i bygninger m.v. hvor midlerne er anvendt og oplagret. 

Variationen i AOX-indholdet i grundvandet kan skyldes produktionsmæssige forhold, 

årstidsbetingede ændringer i grundvandsstand og lokalt strømningsmønster, ændringer i kloak-

udsivning og evt. spild m.v. 

 

Det bemærkes, at det forøgede AOX-indhold ved denne undersøgelse er konstateret i alle boringer 

langs det sydlige skel til slagterigrunden, hvilket kunne rejse spørgsmålet om hvorvidt andre kilder 

kan være i spil.  

 

Baggrundsniveauet for AOX (>20 og <40 µg/l) omkring det forhøjede indhold sydligst og 

umiddelbart nedstrøms kreaturslagteriet er i varierende omfang sammensat af uidentificerede 

organiske chlorforbindelser fra påvirkning med hypochloritanvendelse i det nord fra 

indstrømmende grundvand fra den øvrige del af grunden suppleret med påvirkning fra 

kreaturslagteriet og evt. fra slagteriets kloakledning med forløb mod nord op i Vendersgade.  

 

For at få en fornemmelse størrelsesordenen på mængden af AOX i grundvandet umiddelbart 

nedstrøms kreaturslagteriet kan der laves følgende overslagsberegning: 
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AOX-niveauet antages at være gennemsnitlig ca. 100 µg/l i de øverste 2 m grundvand syd for 

slagterigrunden fordelt på et tværsnit på 60 m, en strømningshastighed på 30 m/år og en porøsitet 

på 0,25. Herved fås en flux på 90 g/år (uden retention). Med hensyn til udslip fra kloakken fås 

eksempelvis, ved et årligt forbrug på 500 kg aktivt chlor, hvor af 15-20 % medvirker til AOX-

dannelse (jf. fig. 6.2) og en antagelse af, at 1 % siver ud af kloakken, et udslip på 0,75-1 kg/år til 

grundvandet. Denne overslagsmæssige beregning illustrerer, at den årlige anvendte mængde hypo-

chlorit ikke er nogen begrænsning i forhold til de højere indhold af AOX, der ved denne under-

søgelse er målt i grundvandet umiddelbart nedstrøms slagterigrunden – og en indikation på, at selv 

små spild/udslip af reaktionsprodukter fra hypochloritanvendelsen vil være tilstrækkeligt til 

betydelige variationer i indhold af AOX i grundvandet.   

 

Det forhøjede indhold af AOX umiddelbart nedstrøms for slagterigrunden er ikke afgrænset. 

 

Da AOX-kilden må være af samme art og karakter som ved svineslagteriet i fokusområde 2, 

vurderes, at AOX-indholdet også nedstrøms slagterigrunden vil være ret hurtigt aftagende. 

Analyseresultaterne fra 2012 og denne undersøgelse tyder endvidere på, at der er tale om en 

varierende belastning af grundvandet. 

 

9.4.2 Poreluft 

Undersøgelserne omfatter ikke undersøgelser af poreluft i fokusområde 3. 

 

På baggrund af det målte indhold af chloroform i grundvandet i B102 (0,75 µg/l i analysen ved ALS 

- og 2,11 µg/l ved GEUS) er det vurderet hvorvidt chloroform i grundvandet kan medføre en risiko 

for arealanvendelse i form af påvirkning af indeklimaet i en evt. beboelse, opført over det påvirkede 

grundvand. Da målingerne er foretaget nedstrøms slagterigrunden kan indholdet af chloroform 

forventes at være højere inde ved de givne kildeområder på slagterigrunden, som må forventes at 

være det primære område for hypochloritanvendelse på kreaturslagteriet og de dertil knyttede 

kloakker.  

  

Der er foretaget en beregning med JAGG2.0 som viser, at der i tilfælde af etablering af en beboel-

sesbygning med 1 m sand mellem underkant af bygningens kapillærbrydende lag (som ikke indgår i 

beregningen) og grundvandsspejlet kan være op til 55 µg/l chloroform i grundvandet før afdamp-

ningskriteriet overskrides i indeluften. JAGG-beregningen er vedlagt i bilag xx, som også indeholder 

en beregning over udeklimapåvirkning ved den angivne koncentration af chloroform i grundvandet. 

 

Det vurderes på baggrund af undersøgelsesresultaterne, herunder det forekommende redoxmiljø, 

ikke sandsynligt, at indhold af chloroform på og over dette niveau vil forekomme på slagterigrun-

den. Ydermere er driften på alle anlæg indstillet. Det vurderes derfor, at indhold af chloroform - 

samt chlorerede eddikesyrer og trichcloracetylgrupper, der er fundet i væsentligt mindre mængder - 

ikke giver anledning til afdampning i et omfang, som medfører risiko for arealanvendelsen i form af 

afdampning til inde- og udeklima.  

 

Med hensyn til risikoen for poreluftsforurening generelt henvises til betragtningerne under fokus-

område 2, afsnit 9.3.4, som også antages at gælde her. AOX-indholdet forventes i fokusområdet, 

også med baggrund i de foretagne vandanalyser, ikke at kunne indeholde flygtige halogenerede 

forbindelser på et niveau, der kan udgøre en betydende risiko for afdampning. 

 

9.4.3 Jord 

Undersøgelserne omfatter ikke udtagning af jordprøver til analyse i undersøgelsesboringerne, 

etableret nedstrøm kreaturslagteriet.  

 

Der er ikke ved borearbejderne umiddelbart nedstrøms slagterigrunden registeret tegn på 

jordforurening. 
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Med henvisning til betragtningerne under fokusområde 2, afsnit 9.3.5, vurderes det ligeledes for 

fokusområde 3, at anvendelsen af hypochlorit generelt ikke har givet anledning til jordforurening i 

betydende omfang.  

 

9.5 AOX i fokusområde 4 

Som omtalt i kapitel 2 er der ved RM’s undersøgelser i 2011 og 2012 langs Struervej vest for 

slagterigrunden målt forhøjede indhold af AOX i toppen (FT) af det sekundære grundvandsmagasin 

henholdsvis opstrøms og nedstrøms hvor kreaturslagteriet afledte spildevand til Struervej fra 2001 

til 2003. Disse områder omtales særskilt i det følgende og fremgår af figur 9.9 sammen med indhold 

af AOX, nitrat og chloroform i grundvand samt chloroform i poreluft. Den overordnede kloakplan 

for området fremgår af bilag 4.   

 

 

FIGUR 9.9 AOX OG NITRAT I FOKUSOMRÅDE 4 

På figur 9.10 er vist koncentrationer af AOX, NVOC og chlorid i vandprøver.  På figur 9.11 er vist 

koncentrationer af spildevandsindikatorerne nonylphenoler, phatalater, anion overfladeaktive 

stoffer, bor, kalium og total phosphor i vandprøver.  
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Prøverne er udtaget ved RM’s og DC’s tidligere undersøgelser. Figurerne er udsnit fra bilag 7B.   

 

Resultaterne fra boringen B101 i Struervej nedstrøms slagterigrunden er omtalt under fokusområde 

3, da boringen indgår i vurdering af AOX-påvirkningen fra kreaturslagteriet på den sydlige del af 

slagterigrunden.  
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FIGUR 9.10 AOX OG UDVALGTE PARAMETRE I FOKUSOMRÅDE 4 
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FIGUR 9.11 UDVALGTE SPILDEVANDSINDIKATORER I UDSNIT FOKUSOMRÅDE 4  
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9.5.1 Opstrøms tidligere spildevandsafledning fra kreaturslagteriet 

 

AOX-udbredelse 

 

Der er ved RM’s undersøgelser i 2011 og 2012 påvist AOX-indhold i intervallet 40-210 µg/l i toppen 

af grundvandsmagasinet (FT) i boringer langs offentlig kloak på strækningen fra Fonagervej og ned 

til hvor kreaturslagteriet afledte spildevand til Struervej fra 2001 til 2003.  

 

I dette område afledes spildevandet i den offentlige kloak langs Struervej op mod nord, hvor det 

samles med den offentlige kloak fra slagterigrunden ved Fonagervej og den offentlige kloak fra nord 

langs Struervej.  

 

Baggrundsniveauet for AOX antages at ligge i intervallet 40-60 µg/l svarende til indhold målt ved 

denne undersøgelse opstrøms på slagterigrunden i B613 (FT) og i B616 (FT) ved kloakken langs 

Fonagervej tæt ved Struervej.    

 

Der er målt AOX-indhold på 60 µg/l i boringen B301 (FT) umiddelbart nedstrøms området hvor 

kloakkerne sammenflettes i Struervej. 

 

Der er målt højere AOX-indhold i intervallet 88-210 i boringerne B303 og B305  

længere mod syd langs Struervej, mens indholdet yderligere nedstrøms er aftaget til 40 µg/l i B1-

V20 stort set svarende til baggrundsniveauet i området. AOX-indholdet er målt 2 gange i området, 

henholdsvis i januar og oktober 2012 i begge boringer.  

 

Niveauet er aftaget fra 210 til 88 µg/l AOX i perioden januar – oktober 2012 i B305, mens niveauet 

stort set er uændret højt i B303. Da der kun er prøvetaget 2 gange, kan det ikke vurderes om faldet 

skyldes aftagende påvirkning og/eller blot udsving i forureningens udbredelse som følge af 

varierende strømningsforhold i grundvandet.  

 

Hovedelementer 

 

Analyseresultater for AOX og udvalgte hovedelement analyser fra RM’s tidligere undersøgelser i 

området er vist i tabel 9.1 sammen med ubelastet niveau og Miljøstyrelsens drikkevandskriterier. 
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Boring og 

filterniveau 

Dato AOX Nitrat Ammoniu

m 

Chlorid Total-

Phosphor 

Kalium NVOC 

 µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

B301 (FT) 18.01.12 60 0,141 0,136 190 0,10 7 6,2 

B302 (FT) 17.09.13 i.a. 2,9 0,25 690 0,034 5,3 13,0 

B303 (FT) 18.01.12 200 12,9 0,02 900 0,23 9,2 37,0 

B303 (FT) 03.10.12 187 i.a. i.a. 750 i.a. i.a. 30,0 

B303 (FT)  17.09.13 i.a. 14,1 0,23 890 0,031 10 19 

B305 (FT) 18.01.12 210 3,12 0,012 260 0,40 4,2 30,2 

B305 (FT)) 03.10.12 88 i.a. i.a. 370 i.a. i.a, 33 

B1-V20 (FT) 18.01.12 40 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B101-S61 (FT) 27.01.11 i.a. 10,3 i.a. 130 i.a. i.a. 13,2 

B101-S61 (FD) 18.01.12 <10 <0,03 0,022 37 0,18 1,4 1 

Baggrund1)  1-20 3 0,05 25-35 0,15 5 4 

Kriterier2)  i.f. 50 0,05 250 0,15 10 4 

1) Skønnet ubelastet niveau 
2) Drikkevandsbekendtgørelsen /41/  

i.f.: ikke fastsat 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet for drikkevand 

TABEL 9.1.  AOX OG UDVALGTE HOVEDELEMENTER I VANDPRØVER LANGS STRUERVEJ  

Som det fremgår af tabel 9.1 er der i området med forhøjede AOX-indhold målt indhold af nitrat, 

ammonium, chlorid, total-phosphor, kalium og NVOC der overskrider ubelastet niveau. Flere 

parametre – særlig NVOC og chlorid - overskrider desuden drikkevandskriterierne. Indholdene 

indikerer spildevandspåvirkning uden der dog er påvist indhold af phathalater eller anion over-

fladeaktive stoffer i det AOX-påvirkede område. Indholdene er forhøjet i forhold til opstrøms 

boringen B301, hvor der også er indikation på spildevandspåvirkning bla. ved et mindre indhold af 

anion overfladeaktive stoffer.   

 

Der er ved DC’s undersøgelser fra 2007 omkring den tidligere Shell station påvist nitratindhold op 

til 180 mg/l, med det højeste indhold i boringen 27B26 (FT) i Struervej nedstrøms den offentlige 

kloak på Fonagervej på slagterigrunden og området med den tidligere sæbefabrik og staldområdet 

til svineslagteriet. De forhøjede nitratindhold påvist ved denne undersøgelse er nedstrøms dette 

område. Ved begge undersøgelser er der kun påvist meget lave nitratindhold (<0,5 mg/l) opstrøms 

langs Struervej omkring B301, hvor kloakledningerne sammenflettes i Struervej. Spredningen af 

nitratindholdene indikerer herved, at området med forhøjede AOX-indhold langs Struervej skyldes 

påvirkning fra slagterigrunden.  

 

Lidt vest for er koncentrationerne af NVOC, nitrat og chlorid i B101-S61 (FT) aftagende, men fortsat 

forhøjet i forhold til ubelastet niveau. Et mindre indhold af koffein 0,091 µg/l indikerer også 

spildevandspåvirkning. Boringen er placeret ved et tidligere renseri på Struervej 61 (lokalitetsnr. 

661-00024). 

 

Der er påvist tilsvarende forhøjede indhold af NVOC i fokusområde 2, samt chlorid og nitrat 

koncentrationer i fokusområde 2 og 3, hvor AOX-niveauet er forhøjet som følge af udsivning af 

processpildevand med hypochlorit fra slagteriaktiviteterne.  

 

Miljøfremmede stoffer  

 

Der er i B101-S61 (FT) påvist chlorerede opløsningsmidler i koncentrationer op til 50,6 µg/l (uden 

chloroform). RM’s undersøgelser af renseriet og langs Struervej - hvor der kun er påvist mindre 
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indhold af chlorerede opløsningsmidler (op til 0,2 µg/l) langs kloakken i Struervej - har doku-

menteret, at forureningen med chlorerede opløsningsmidler ved renseriet udgør en lokal påvirkning 

af det øvre sekundære grundvandsmagasin, der ikke påvirker AOX-niveauet langs Struervej i 

betydende omfang. Der er ikke analyseret for AOX i det øverste grundvand i og nedstrøms 

boringen, men det høje indhold af chlorerede opløsningsmidler vil betyde forhøjede indhold 

umiddelbart omkring boringen og lidt nedstrøms i sydsydvestlig retning mod B202 væk fra 

Struervej, hvor der er målt indhold af chlorerede opløsningsmidler på 6,64 µg/l (TCE og PCE).  

  

Der er i området lokaliseret et tidligere gartneri (1949-starten af 1970’erne) på slagterigrunden og et 

tidligere renseri på Struervej 47/49 (1987-1994) uden for slagterigrunden med afløb til kloakken i 

Struervej. Som omtalt henholdsvis i kap. 5 og 8 er der kun meget lave indhold af chlorerede 

opløsningsmidler ved renseriet, mens der ikke er påvist indhold ved gartneriet i det øverste 

grundvand (FT).    

 

I tabel 9.2 er indhold af udvalgte miljøfremmede stoffer fra området sammenlignet med 

Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.  

 

Boring og 

filterniveau 

Dato Chloro-

form 

Sum 

chlorerede 

opløsnings- 

midler 

Phatalater 

incl. DEHP 

Anion Sum 

pesticider 

Chlorphenoler 

 µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l 

B301 (FT) 18.01.12 <0,02 0,16 <0,1 3,2 1,6  <0,01 

B302 (FT) 18.01.12 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 

B303 (FT) 18.01.12 <0,02 <0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B303 (FT) 03.10.12 0,027 0,027 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B304 (FT) 18.01.12 0,027 0,057 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B305 (FT) 18.01.12 <0,02 0,121 <0,1 <3,0 0,06  <0,01 

B305 (FT) 03.10.12 <0,02 0,119 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B101-S61 (FT) 27.01.11 <0,02 50,6 i.a. i.a. 1,6 i.a. 

B101-S61 (FD) 18.01.11 <0,02 <0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B101-S61 (FD) 18.01.12 i.a. i.a. <0,1 <3,0 i.p. <0,01 

B201 (FT) 18.01.12 <0,02 0,16 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B202 (FT) 18.01.12 <0,02 6,64 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B1-V20 (FT) 18.01.12 <0,02 <0,02 i.a. i.a. 0,50 i.a. 

B1-S47 (FT) 25.01.08 <0,02 0,1 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B2-S47 (FT) 25.01.08 <0,02 0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. 

B3-S47 (FT) 25.01.08 <0,02 <0,02 i.a. i.a. i.a. i.a. 

12A (FT) 15.10.12 0,029 6,9 i.a. i.a. i.a. i.a. 

12/27B24 (FT) 15.08.13 <0,02 0,028 i.a. i.a. i.a. i.a. 

12B34 (FT) 15.08.13 <0,02 0,25 i.a. i.a. i.a. i.a. 

Kriterier1)  1 13) og 34) 12) 100 0,55) 0,16) 

1)Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium /40/ 

2) Sum excl. DEHP samt for DEHP alene.  

3) Enkelt stoffer, klorerede opløsningsmidler  

4) Sum af klorerede opløsningsmidler 

5) Sum af pesticider 

6) Sum chlorphenoler 

i.a.: ikke analyseret 

Fed: Over kriteriet 

TABEL 9.2 UDVALGTE MILJØFREMMEDE STOFFER I VANDPRØVER LANGS STRUERVEJ OG VED LINDS 

KEMISKE FABRIK.  
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Indholdet af chlorerede opløsningsmidler påvist i boringen 12A (FT) ved Linds Kemiske fabrik ved 

DC’s undersøgelser fra 2012 og 2013 er aftagende nedstrøms fabrikken i boringerne 12/27B24(FT) 

og 12B34(FT) til lavt niveau uden chloroform indhold.  

 

De meget lave indhold af chloroform i området med forhøjede AOX-indhold er på niveau med ind-

holdene påvist i dele af det AOX-påvirkede område i fokusområde 2 ved Vendersgade. Her vurderes 

hloroform kilden at være hypochloritholdigt spildevand fra slagteriprocesserne. Det vurderes også 

at være sandsynligt i dette område, da der ikke kendskab eller forventning om andre kilder.    

 

Chloroform er ikke et anvendt rensemiddel på f.eks. på renserier eller metal bearbejdende virksom-

heder. Det kan samtidigt ikke dannes ud fra andre traditionelt anvendt rensemidler og der er ikke 

hverken påvist eller forventning om naturlige bidrag af chloroform fra slagterigrunden og langs 

Struervej med den megen bebyggelse og befæstelse i området.      

 

Som det fremgår af tabellen er der i øvrigt ikke påvist væsentlige indhold af chlorerede opløs-

ningsmidler og pesticider (BAM og dichlobenil) ligesom der ikke er påvist chlorphenoler, 

kulbrinter, BTEXN og polære opløsningsmidler i denne del af fokusområde 4.     

  

AOX-kilde 

 

Som omtalt i fokusområde 2 er der ikke indikation på væsentlige naturlige bidrag med halogener fra 

jordlagene på slagterigrunden. Det forventes også at være tilfældet langs Struervej, da muldlaget 

her ligeledes er reduceret som følge af megen befæstelse og bebyggelse i området. Evt. naturlige 

bidrag til baggrundsniveauet i det sekundære grundvandsmagasin langs Struervej forventes derfor 

generelt ikke at overstige niveauet i naturligt grundvand med AOX-indhold i intervallet 1-20 µg/l.  

 

På baggrund af gennemgangen af potentielle kilder og de foretagne undersøgelser, vurderes den 

mest sandsynlige kilde at være udsivning af hypochlorit holdigt processpildevand fra kloakken langs 

Fonagervej på slagterigrunden. Kloakken ved Fonagervej er tilledt hypochlorit holdigt 

processpildevand fra slagteriaktiviteterne i en periode fra før 1926 og indtil kreaturslagteriet 

lukkede i 2014. Der er anvendt op til ca. 4 tons aktivt chlor pr. år til desinfektion med hypochlorit af 

slagteriprocesserne, særligt før 2009 hvor svineslagteriet stoppede.  

 

Den tidligere sæbefabrik på slagterigrunden (Linds Kemiske fabrik) er en anden mulig, men mindre 

sandsynlig kilde. Der foreligger ingen oplysninger om produktionsforhold, men det kan ikke afvises, 

at der kan være brugt hypoclorit eller andre chlorholdige midler til rengøring og desinfektion på fa-

brikken (1941- 1968). DC’s indledende undersøgelser ved den tidl. fabrik tyder ikke på, at området 

med forhøjede AOX-indhold langs Struervej er påvirket af chlorerede opløsningsmidler fra 

fabrikken.  

 

Området med forhøjede AOX-indhold er ikke nærmere afgrænset. Kilderne afviger ikke væsentligt 

fra forholdene i fokusområde 2, hvorfor potentiel udbredelse og sammensætning formentlig ligner 

forholdene set i dette område. Da spildevandsafledningen fra slagteriprocesserne er ophørt for-

ventes de målte indhold af AOX og andre stoffer i området være aftagende med tiden.     

 

Baggrundsniveauet (AOX-indhold >20-<60 µg/l) vurderes i øvrigt at være påvirket af udsivning 

med chlorerede organiske forbindelser fra anvendelse af hypochlorit på slagterigrunden samt fra 

udsivning af bymæssig spildevand, hvor der kan være anvendt lignende produkter i mindre omfang 

i private husholdninger, kantiner og folkerum. 

 

9.5.2 Nedstrøms tidligere spildevandsafledning fra kreaturslagteriet 

Der er i 2012 målt AOX-indhold langs Struervej nedstrøms det tidligere gartneri i B2-V20 (FT) på 

70 µg/l og den tidligere forniklingsanstalt i B2-S28 (FT) på 61 µg/l. Boringerne er etableret ved 
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fortovsarealet langs slagterigrunden og ikke ved offentlig kloak med forløb på den anden side af 

Struervej. AOX-indholdene er nedstrøms hvor kreaturslagteriet (Vendersgade 6) afledte proces-

spildevand med hypochlorit og andet spildevand fra slagteriaktiviteterne til offentlig kloak i 

Struervej fra 2001til 2003.  

 

I dette område afledes spildevandet i den offentlige kloak langs Struervej mod syd til kommunalt 

renseanlæg.  

 

De målte indhold er let forhøjet i forhold til AOX-niveauet i grundvandet, der forventes at strømme 

ind i området fra slagterigrunden. Det antages at ligge i intervallet 20-40 µg/l svarende til bag-

grundsniveauet skønnet opstrøms det AOX-påvirkede område ved kreaturslagteriet i fokusområde 

3.  

 

Som tidligere omtalt kan aktiviteterne på det tidligere gartneri på slagterigrunden ikke bidrage 

væsentligt til de forhøjede AOX-indhold. Det er også tilfældet for den tidligere forniklingsanstalt på 

slagterigrunden. Som omtalt i kapitel 5 er der kun påvist meget lave indhold af chlorerede 

opløsningsmidler (chloroform, 1,1,1 trichlorethan og TCE) og chlorerede nedbrydningsprodukter 

(cis-1,2-dichlorethylen og 1,1-dichlorethan) ved forniklingsanstalten i det øverste grundvand (FT) i 

boringerne B1-S28, B2-S28 og 7A.  

 

Chloroform koncentrationerne er på niveau med indholdene påvist i dele af det AOX-påvirkede 

område i fokusområde 2 ved Vendersgade. Som tidligere omtalt er chloroform kilden i området 

sandsynligvis hypochloritholdigt spildevand fra slagteriprocesserne. 

 

Der er kun analyseret for indhold af chlorid og NVOC i B2-S28 (FT) i området ved RM’s under-

søgelse i 2012. Indholdene er forøget i forhold til ubelastet niveau og drikkevandskriterierne. Der er 

påvist tilsvarende forhøjede chlorid koncentrationer i fokusområde 2 og 3, hvor AOX-niveauet er 

forhøjet som følge af udsivning af processpildevand med hypochlorit fra slagteriaktiviteterne.   

 

AOX-Kilde  

 

Som tidligere omtalt, er der ikke identificeret eller forventning om lokaliteter eller aktiviteter uden 

for slagterigrunden, der kan være potentielle AOX-punktkilder hverken ved spild i området eller via 

afledning af processpildevand til kloaksystemet.   

 

Undersøgelserne på slagterigrunden har vist, at grundvandet ikke har et betydende indhold af 

naturlige AOX-bidrag. Evt. naturlige bidrag til baggrundsniveauet i det sekundære grundvands-

magasin langs Struervej forventes ikke at overstige niveauet i naturligt grundvand med AOX-

indhold i intervallet 1-20 µg/l. Grundvandets sydsydvestlige strømningsretning på slagterigrunden 

indikerer, at kilden sandsynligvis er udsivning af processpildevand med hypochlorit på slagteri-

grunden fra spildevandsledningen anvendt fra 2001 til 2003. Forbruget af natriumhypochlorit 

omregnet til aktivt chlor på kreaturslagteriet er i perioden opgjort til ca. 400 kg pr. år, som det er 

vist på figur 6.1.   

 

Den korte udledningsperiode og det målte lave AOX-niveau indikerer et mindre udslip med 

begrænset udbredelse. Da spildevandsafledningen er ophørt forventes de målte indhold af AOX og 

andre stoffer i området være aftagende.     

 

AOX-niveauet i området er i øvrigt påvirket at være påvirket af udsivning med chlorerede organiske 

forbindelser fra anvendelse af hypochlorit på slagterigrunden. 
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9.5.3 Afdampning  

Der er i poreluftmålinger foretaget i december 2012 i vejarealet påvist lave indhold af chlorerede 

opløsningsmidler (chloroform, 1,1,-trichlorethan og PCE) på niveau med eller mindre end Miljø-

styrelsens afdampningskriterier. Niveauet er forventeligt ud fra de målte meget lave koncentra-

tioner i det terrænnære sekundære grundvandsmagasin (FT) i vejarealet og kan ikke medføre 

problematisk afdampning.  Poreluftmålingerne er foretaget tæt ved boringerne, hvor der er udtaget 

vandprøver.   

 

Der er i udendørs poreluftmålinger og målinger under gulv påvist lavere chloroform koncentra-

tioner ved ejendomme Struervej 55-61 beliggende umiddelbart vest for Struervej tæt på kloakled-

ningen i vejarealet. Resultaterne er fra RM’s undersøgelse foretaget i perioden 2008-2011 på det 

tidligere renseri på Struervej 61 /17/.  

 

Undersøgelserne i fokusområde 1 har ikke påvist problematisk afdampning ved AOX-indhold op til 

265 µg/l i grundvand (FT). Det er også tilfældet i fokusområde 2 med AOX-indhold i grundvand 

(FT) på op til 150 µg/l i området, hvor der sker udsivning af hypochlorit relateret slagterispil-

devand.  

 

Som omtalt i fokusområde 2, forventes AOX-indholdet relateret til hypochlorit påvirkningen ikke at 

kunne indeholde flygtige halogenerede forbindelser på et niveau, der kan udgøre en betydende 

risiko for afdampning.    

 

9.5.4 Jordforurening  

Der er ikke konstateret synlige tegn på jordforurening i forbindelse med etablering af boringerne 

langs Struervej eller andre boringer etableret i forbindelse med RM’s undersøgelser fra 2011-2012 

og ved denne undersøgelse.   

 

Undersøgelserne på slagterigrunden har ikke identificeret hypochlorit relateret jordforurening i 

boringer med højt AOX-niveau målt i grundvand. Da boringerne langs Struervej desuden ikke er 

placeret nær ved de hypochlorit relaterede kilder på slagterigrunden, indikerer AOX-niveauet i 

grundvandet i området ikke forekomst af jord påvirket af hypochlorit reaktionsprodukter fra 

slagterigrunden.  

 

Spildevandspåvirkningen påvist i grundvandet i boringer placeret langs kloakken i Struervej 

indikerer udsivning af almindelig byspildevand og dermed mulig traditionel jordforurening med 

almindelige spildevandsparametre i området. Eventuelle AOX-relaterede bidrag i jorden ved 

kloakledningen forventes at komme fra begrænset anvendelse af hypochlorit eller lignende 

produkter i private husholdninger, kantiner og folkerum i små koncentrationer, uden forventet 

miljømæssig betydning.   

 

9.6 Sammenstilling af chlorid og cyanid med AOX i grundvand 

Når grundvandet passerer slagterigrunden kan chloridindholdet især blive påvirket af nedsivning/-

udsivning fra kloak af chlorid fra glatførebekæmpelse og fra ned/udsivende spildevand fra slagte-

riaktiviteterne. 

 

Der er målt markant forhøjede chlorid koncentrationer i det øverste grundvand (FT) i fokusområde 

1 (op til 490 mg/l), i fokusområde 2 (op til 1.100 mg/l), fokusområde 3 (op til 650 mg/l) og i fokus-

område 4 (op til 900 mg/l), hvor der samtidigt er målt AOX-indhold, der er forhøjet med op til ca. 

200 µg/l i forhold til baggrundsniveauet i de forskellige områder. Chlorid indholdene er varierende, 

men generelt er niveauet mindre end drikkevandskriteriet på 250 mg/l, hvor AOX-niveauet er på 

baggrundsniveau (<60 µg/l).  

 



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 153 

 

Den modsatte tendens er tilfældet i boring 47 (FT) ved kreaturslagteriet i fokusområde 3 og langs 

Struervej i fokusområde 4 i B2-S28 (FT). Her er chlorid og AOX-indholdene henholdsvis 580 mg/l 

og 34 µg/l samt 480 mg/l og 61 µg/l.  

 

Der er ved denne (december 2013 og januar 2014) og RM’s tidligere undersøgelser (januar og 

oktober 2012) målt indhold af AOX og chlorid 2 gange i flere boringer med forhøjede indhold af 

AOX og chlorid. Det er tilfældet i boring B403 i fokusområde 1, B4-DC i fokusområde 2, B101, B102 

og B408 i fokusområde 3 samt boringerne B303 og B305 langs Struervej i fokusområde 4. Resul-

taterne viste sammenfald mellem fald og stigning i AOX og chlorid koncentrationerne i 5 boringer. 

Det modsatte i B101 og B305, hvor AOX-indholdet øges og chlorid aftager i B101 og omvendt i 

B305.  

 

I fig 9.12 er der foretaget en sammenstilling af indholdet af chlorid og AOX i grundvandet, baseret 

på resultater fra såvel denne som RM’s tidligere undersøgelser fra 2012.  

 

 

FIGUR 9.12  SAMMENSTILLING MELLEM CHLORID OG AOX I GRUNDVAND  

Den foretagne sammenstilling og erfaringerne fra 2 målerunder indikerer en tendens til sammen-

faldende variation. Der er dog ikke nogen entydig sammenhæng, hvilket sandsynligvis skyldes 

variationer i spildevandssammensætningen mht. AOX- og chloridindhold kombineret med varia-

tioner i chloridindhold fra saltning af befæstede arealer.  Chloridindholdet fra de anvendte mæng-

der aktivt chlor, omtalt i kap. 5 og 6,  kan alene bidrage til et indhold på 6- 15  mg chlorid/l i spil-

devandet.    

 

B403 skiller sig lidt ud fra de øvrige datasæt, hvilket sandsynligvis kan relateres til en anden 

oplandskarakteristik i forhold til boringerne på slagterigrunden. Chlorid indholdene er her primært 

relateret til glatførebekæmpelse, mens AOX-indholdet skyldes en mindre, lokal påvirkning 

sandsynligvis med naturlige stoffer. 

 

Som omtalt i kapitel 6 indeholder slagterispildevandet chlorid i intervallet 700-1.200 mg/l. 

Indholdet har formentligt været højere før ca. 2000, hvor salt er anvendt i større mængder til 
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skridsikring af gulve på slagterierne. Saltet er spulet i kloakken i forbindelse med daglig rengøring 

af slagteriafsnittene. 

 

Ifølge erfaringstal indeholder almindeligt byspildevand ved indløb til renseanlæg typisk chlorid i 

koncentrationer mindre end 200 mg/l /51/. 

 

Cyanid 

 

Salt er siden midten af 1950’erne tilsat antiklumpningsmidler indeholdende cyanid, i vejsalt 40-90 

mg/kg salt og i levnedsmiddelsalt 5-6 mg/kg salt. Der er derfor i forbindelse med det øvrige 

analysearbejde analyseret for cyanid i jord og grundvand i et forsøg på at karakterisere 

chloridindholdets oprindelse.  

 

I fokusområde 2 er der herved kun påvist cyanid i enkelte vandprøver (FT og FM) i intervallet 1,3-17 

µg/l sammen med chloridindhold i intervallet 150-200 mg/l og der er ikke fundet indhold i 

jordprøver. Cyanid findes i flere vandprøver i intervallet 2,5-10 µg/l (FT og FM) i fokusområde 3, 

hvor der samtidigt er målt chloridindhold i intervallet 430-940 mg/l.  

 

Resultaterne af chlorid og cyanid fra denne undersøgelse fremgår af bilag 14.   

 

Det højeste cyanid indhold på slagterigrunden er påvist i B623 (FM). De højeste indhold (8,5 og 10 

µg/l) i fokusområde 3 er påvist ud for kreaturslagteriet på slagterigrunden i boring 47 (FT) og 

nedstrøms slagterigrunden i B102 (FT).   

 

Ud fra den konceptuelle model figur 9.1 over området er B623 (FM) filtersat omkring grænsen hvor 

grundvandet kan være dannet opstrøms slagterigrunden og mindre sandsynligt både opstrøms og 

på slagterigrunden – eller kun på slagterigrunden. 

   

Cyanid indholdet forekommer bredt ved sydenden af slagterigrunden og er også her påvist i det 

mellemste filterinterval (FM) i B624 på 2,5 µg/l. Det skyldes formentligt, at kreaturslagteriet på 

undersøgelsestidspunktet er den eneste i driftværende aktivitet på slagterigrunden og at 

glatførebekæmpelsen her har været mere intensiv end på den øvrige del af grunden de sidste år.    

 

Der ud over har RM i 2012 målt indhold af cyanid på 6 og 16 µg/l i det øverste grundvand (FT) i B1-

S28 og B2-S28, langs Struervej nedstrøms den tidligere forniklingsanstalt på slagterigrunden. Den 

højeste koncentration er sammenfaldende med et højt chloridindhold på 480 mg/l i B2-S28. 

Analyseresultaterne fremgår af bilag 13A. 

 

Cyanidindholdene, som i øvrigt ikke overskrider drikkevandskriteriet på 50 µg/l, er sandsynligvis 

overvejende forårsaget af saltning af vejarealer. Det dels fordi cyanid kun er tilsat levnedsmiddelsalt 

anvendt på slagterierne i mindre mængder og dels fordi forbruget til skridsikring af gulve på 

slagterierne stoppede for 10-15 år siden.  

 

Vurdering af chlorid og AOX-indhold 

 

Der er ved undersøgelserne ikke set tørv, gytje eller andre forhold med mulig væsentlig organisk 

indhold i jordlagene der på nogen måde kan sammenlignes med f.eks. en skovbund med et højt 

indhold af organisk materiale. Undersøgelserne er foretaget i et humusfattigt jord- og grundvands-

miljø, hvor de øverste jordlag overvejende består af tilført jomfrumaterialer, befæstelser og 

bygninger, mens der dybere overvejende er sandede aflejringer.  

 

Det anses på den baggrund for usandsynligt, at der i området kan ske væsentlig naturlig dannelse af 

AOX-relaterede stoffer ud fra indhold af chlorid. Undersøgelsens resultater synes at bekræfte dette. 
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Som omtalt i afsnit 3.4.1 kan selv mindre spild af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit 

på slagterigrunden medføre større udsving i AOX-indhold i grundvand.      

 

Det fremgår af /33/ at interferens kan optræde ved chloridindhold over 1.000 mg/l, hvilket ikke er 

målt ved denne undersøgelse og kun i en enkelt vandprøve fra RM’s tidligere undersøgelser (B4-DC 

(FT), 1.100 mg/l oktober 2012). Analyselaboratoriet tjekker altid for chloridindhold ved AOX-

analyse og hvis indhold overstiger 500-1000 mg/l, udvaskes prøven yderligere og fortyndes inden 

analyse. De fundne AOX-indhold vurderes derfor ikke at være væsentligt påvirket af analyseteknisk 

interferens fra grundvandets indhold af chlorid.  

 

9.7 Sammenhængen mellem NVOC og AOX 

I nedenstående fig. 9.13 er indholdet af NVOC plottet i forhold til indholdet af AOX i grundvand 

under og omkring slagterigrunden, herunder i fokusområderne 1-4. Resultaterne er fra denne 

undersøgelse og RM’s tidligere undersøgelser, foretaget 2011 og 2012.  

 

 

 

FIGUR 9.13 FORHOLDET MELLEM NVOC OG AOX I GRUNDVANDET UNDER OG OMKRING SLAGTERI-

GRUNDEN. 

Generelt viser sammenstillingen af indholdene af NVOC og AOX en lidt større sammenfaldende 

variation end tilfældet er mht. chlorid og AOX, men der ses ikke en entydig sammenhæng.  

 

At der påtræffes sammenfald men ikke er en entydig sammenhæng kan overordnet skyldes, at 

NVOC belastningen også må være relateret til andet organisk belastet spildevand og spildevands-

typer, som ikke er knyttet til anvendelsen af hypochlorit og som derfor ikke bidrager væsentlig til 

AOX.  

 

Det antages også, at AOX-indholdet på slagterigrunden i al væsentlighed via de kemiske reaktioner 

knyttet til desinfektionsprocessen er koblet til forekomsten af organisk stof, som bl.a. afspejles ved 

NVOC-målingerne. Da NVOC måles i mg/l og AOX i µg/l må de halogenerede organiske 

forbindelser i almindelighed udgøre en beskeden del af den samlede mængde organiske 

forbindelser.  
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Ovennævnte forhold kan være en del af baggrunden for, at der i fokusområde 3 i nærværende 

undersøgelse sammenholdt med målingerne i 2012 måles væsentlig forhøjede indhold af AOX trods 

nogenlunde uændrede indhold af NVOC (boringerne B101, B102 og B408). 

 

Sammenfattede konstateres, at der i relation til påvirkningen fra anvendelsen af hypochlorit kan 

være et sammenfald mellem forekomsten af organisk stof i grundvand (målt som NVOC) og 

indholdet af AOX.  

 

Der kan dog ikke påregnes at være en entydig sammenhæng mellem indholdet af AOX og NVOC for 

spildevandsbelastede områder, hvor hypochlorit er anvendt. Forekomsten af forhøjet NVOC er 

således ikke nødvendigvis en indikation på belastning af grundvandet med AOX-relateret til 

anvendelsen af hypochlorit.  

 

Analyselaboratoriet har været kontaktet med hensyn til hvorvidt høje NVOC-indhold kan interfere 

på AOX-analysen. Laboratoriet har oplyst, at interferens først må tages i betragtning når indholdet 

af NVOC overskrider 100 mg/l, ved denne og de tidligere undersøgelser.  

 

9.8 Det generelle niveau i indstrømmende grundvand  

I det grundvandets strømningsretning i det terrænnære sekundære grundvandsmagasin er 

sydsydvestlig er baggrundsbelastningen i det grundvand, der strømmer ind på slagterigrunden 

karakteriseret ved analyser i boringer langs slagterigrundens nordlige og nordøstlige opstrøms skel i 

det øverste grundvand (FT), samt ved analyser i de dybe filtre (FD) og et enkelt mellem filter (FM) 

på slagterigrunden i fokusområde 2 og 3. Desuden inddrages resultater fra RM’s undersøgelser i 

2012 i et dybt filter (FD) ved Struervej 61vest for slagterigrunden. Filtrene er ikke påvirket af 

aktiviteterne på slagterigrunden og er udvalgt på baggrund af den konceptuelle model (figur 9.1) for 

området til belysning af byens betydning for påvirkning af grundvandet. 

 

Undersøgelsen langs slagterigrundens nordlige og nordøstlige opstrøms skel omfatter grundvand 

dannet i byen i nærområdet til slagterigrunden. Resultaterne er kommenteret i afsnit 9.2. I det 

følgende vurderes resultater fra grundvand dannet i byområdet længere opstrøms slagterigrunden 

mere eller mindre indenfor/udenfor området gennemgået for mulige AOX-bidrag ved RM’s 

tidligere AOX-undersøgelse i området. Da der således er tale om et andet opland kan bl.a. AOX-

sammensætningen her være anderledes end i nærområdet til slagterigrunden.    

 

Der er ved analyser i B621(FM og FD), B600 (FD), B614 (FD) og B615 (FD) på slagterigrunden 

konstateret AOX-indhold fra <10 til 50 µg/l med de højeste indhold i B621 opstrøms Fonagervej og 

i B615 nedstrøms Fonagervej i fokusområde 2. Der er ikke påvist AOX ved Struervej 61 i B101-S61 

(FD) i fokusområde 4 og der er ikke målt for indhold af AOX i B620 (FD). Flere af resultaterne er på 

niveau med det indstrømmende grundvand i filterniveauet (FT) langs slagterigrundens nordlige og 

nordøstlige opstrøms skel.  

 

Der er i varierende omfang konstateret små indhold af chlorerede opløsningsmidler (TCE op til 0,41 

µg/l) og nedbrydningsprodukter heraf (cis-1,2-DCE op til 0,51 µg/l), chlorerede eddikesyre på 

detektionsgrænsen (0,01 µg/l) små indhold af BTX (TX op til 0,082 µg/l) samt nonylphenol (1,1 

µg/l) og let forhøjede indhold af chlorid (op til 150 mg/l) og ammonium (op til 0,43 mg/l). I det 

dybeste filter i B620 (18-20 m u.t.) er der fundet et indhold af phosphor på 6,7 mg/l, hvilket 

overskrider drikkevandskravet 0,15 mg/l. Indholdet af NVOC er på det generelle niveau og er 

sammen med indholdet af chlorid lavere end niveauet i det øverste grundvand (FT) fra det 

nærliggende opstrøms byområde. Indhold af chlorerede eddikesyrer på detektionsgrænsen (0,01 

µg/l) er påvist i en enkelt prøve udtaget i bunden af magasinet.  

 

Bortset fra phosphor overskrider de nævnte koncentrationsniveauer ikke de foreliggende kriterier. 
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Der er på slagterigrunden i B600 og B614 samt i B101-S61 vest for Struervej målt lave AOX-indhold 

i intervallet <10 – 22 µg/l i filternivauerne FM og FD hvilket er forventeligt lavt niveau og 

indikation på, at jordlagene generelt ikke bidrager til AOX-indholdene i betydende omfang.  

 

AOX-niveauet er imidlertid også forhøjet som følge af påvirkning fra byen i enkelte filtre dybt i det 

terrænnære sekundære grundvandsmagasin med op til ca. 30 µg/l i forhold til indhold i naturligt 

grundvand. Belastningen er tilsyneladende uens og dermed evt. indikation på varierende 

kildestyrke.    

 

Kilden(erne) til de forhøjede chlorid indhold er sandsynligvis glatførebekæmpelse, men kan også 

være spildevandsrelateret eller måske uidentificerede kilder, som f.eks. udsivning fra losseplads(er) 

eller lignende.     

 

De påviste lave indhold af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter her af vil være 

forventelige i hele magasinet i terrænnært bynært grundvand. Indholdene kan dog også være indi-

kation på uidentificeret påvirkning(er) af grundvandet og dermed også på risiko for overset jord-

forurening og indeklimapåvirkning. Indholdene kan ikke forklare, at AOX-niveauet er forhøjet i 

forhold til typiske indhold i naturligt grundvand i enkelte filtre dybt i det terrænnære grundvands-

magasin.  

 

Resultaterne af AOX, de miljøfremmede stoffer og de udvalgte indikatorstoffer fra analyserne af 

vandets hovedbestanddele viser således, at det indstrømmende grundvand er påvirket i varierende 

om¬fang af det opstrøms beliggende byområde. Koncentrationsniveauerne overskrider ingen af de 

fore¬liggende kriterier, men resultaterne viser, at grundvandet er påvirket af såvel kendte som 

ukendte kilder fra et eller flere områder.  

 

De fleste af analyseresultaterne er forventelige i terrænnært grundvand under en by. De forhøjede 

AOX-indhold og indholdet af chlorerede eddikesyrer er ikke afgrænset og AOX-sammensætningen 

er ukendt, hvorfor disse resultater indikerer en mulig risiko fra ukendt påvirkning(er).  

 

Der er ikke indikation på væsentlige naturlige bidrag med chlorholdige organiske stoffer i området, 

ligesom der ikke er forventning om nævneværdig påvirkning med organiske jod- og 

bromforbindelser. De forhøjede AOX-indhold er derfor sandsynligvis overvejende menneskeskabte 

chlorerede organiske forbindelser, som det ikke hidtil har været muligt ar identificere og lokalisere 

med traditionelle analyser og som tidligere undersøgelser ikke har taget højde for. Der kan også 

være tale om stoffer, hvor brugen eller forekomst i produkter hidtil har været ukendt. Noget 

lignende kan være tilfældet med chlorerede eddikesyrer, der dog også kan skyldes tidligere 

anvendte herbicider.    

 

De omtalte resultater er overvejende ud fra enkeltmålinger. Der er derfor i nogen grad tale om et 

øjebliksbillede, og det kan ikke vurderes, om der er tale om stigende, faldende eller varierende 

indhold.     
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10. Risikovurdering  

10.1 Grundvand  

AOX-indholdene er øget med op til ca. 200 µg/l i fokusområde 1, ca. 100 µg/l i 

Vendersgadeområdet og vest for Vendersgade i fokusområde 2, ca. 60 µg/l i fokusområde 3 og ca. 

150 µg/l i fokusområde 4. Indholdene er forøget i forhold til skønnede generelle værdier  (< ca. 60 

µg/l) i de pågældende områder primært i toppen af grundvandsmagasinet (FT), og i mindre omfang 

lidt dybere i magasinet (FM). Indholdene skyldes uidentificerede chlorerede organiske forbindelser. 

Områdernes skønnede udbredelse fremgår af figur 9.1 og 9.11.   

 

AOX-kilden i fokusområde 1 lokalt ved boring B403 er sandsynligvis fra omsætning af humusstoffer 

og andet organisk materiale. Undersøgelserne indikerer ikke tilsvarende væsentlige naturlige bidrag 

med halogener fra jordlagene og i grundvandet andre steder nord og øst for slagterigrunden, på 

slagterigrunden og langs Struervej. Der er desuden ikke set tegn på betydelig naturlig dannelse af 

chlorforbindelser ud fra indhold af chlorid. Evt. naturlige bidrag til det generelle niveau i det 

sekundære grundvandsmagasin på slagterigrunden og langs Struervej forventes derfor generelt ikke 

at overstige niveauet i naturligt grundvand, som ifølge erfaringstal i tabel 3.1 i kapitel 3 er angivet 

med AOX-indhold i intervallet 1-20 µg/l. Som det fremgår af afsnit 9.3.5 viser undersøgelsen AOX-

indhold i fokusområde 2, der stemmer overens med dette niveau.    

 

 

AOX-kilden til forhøjelserne i fokusområderne 2 – 4 er i al væsentlighed anvendelse af betydelige 

mængder hypochlorit eller lignende chlorholdige produkter til desinfektion af slagteriprocesserne 

mindst de sidste 60-70 år på slagterigrunden.   

 

Fokusområde 1 og indstrømmende terrænnært grundvand 

 

AOX-forhøjelsen i fokusområde 1 (B403) vurderes kun at være en mindre, helt lokal påvirkning af 

det øverste grundvand omkring den nordvestlige del af slagterigrunden uden for de andre 3 

fokusområder. Undersøgelsen indikerer ikke, at der forekommer indhold af chlorerede organiske 

forbindelser i grundvandet i et omfang, som medfører nogen betydende risiko for områdets 

grundvandsressourcer samt den eksisterende vandindvinding ved Holstebro vandværk.   

 

Undersøgelsen har ikke påvist nævneværdige indhold af chlorerede stoffer i poreluft og grundvand. 

AOX-indholdet vurderes at være sammensat af et meget stort antal svært nedbrydelige forbindelser 

og flygtige forbindelser i meget små koncentrationer (<0,01 µg/l). Der er målt AOX-indhold på 78 

og 265 µg/l. Tilsvarende variationer forventes også at kunne forekomme fremover, dog uden 

betydende ændring af risikoforholdene.   

 

AOX-niveauet er forhøjet som følge af påvirkning fra byen i det øverste grundvand nord og øst for 

slagterigrunden uden for fokusområde 1 med op til ca. 30 µg/l i forhold til indhold i naturligt 

grundvand på 1-20 µg/l. Niveauet er forventeligt i toppen af magasinet, hvor kilderne til forhøjelsen 

forventes bl.a. at være udsivning af bymæssig spildevand i et område uden forventning om særlige 

og væsentlige AOX-bidrag ud over meget begrænset anvendelse af hypochlorit og lignende 

forbindelser anvendt i private husholdninger og div. kantiner og mandskabsrum. AOX-indholdet 

forventes på den baggrund ikke at kunne omfatte organiske chlorerede stoffer på et niveau, der er 
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væsentlig anderledes end resultaterne i fokusområde 1. Det er uden for projektets rammer, at 

identificere AOX-indholdene i dette område.    

 

Grundvandet i det øverste grundvand, der strømmer ind på slagterigrunden, er påvirket fra 

glatførebekæmpelse og udsivning fra kloakker. Påvirkningen er forventelig i et byområde og fører 

primært til overskridelse af drikkevandskravene i varierende omfang bl.a. mht. indhold af chlorid, 

NVOC og total phosphor. Byens påvirkning i området er inddraget i den samlede vurdering af 

slagterigrundens betydning i forhold til grundvandsressourcen og eksisterende almen 

vandforsyning, jf. afsnittet med anden grundvandspåvirkning sidst i dette afsnit.      

  

Fokusområde 2-4 

 

Samlet vurderes det, at forhøjede AOX-indhold relateret til hypochlorit anvendelsen ved 

slagteriaktiviteterne i Vendersgadeområdet er hurtigt aftagende og i al væsentlighed er knyttet til et 

relativt begrænset grundvandsvolumen beliggende i den øvre del af det terrænnære grund-

vandmagasin (FT) på slagterigrunden. Vest for Vendersgade peger det lavere AOX-indhold i B615 

nogenlunde nedstrøms B616 med forhøjet AOX-indhold ligeledes i retning af, at det forhøjede AOX-

indhold dér hurtigt aftager.   

 

DC’s undersøgelser i grundvand og RM’s undersøgelser i grundvand, jord og poreluft omfatter en 

række af de lettere opløste stoffer som identifikation på omsætning af hypochlorit og organisk 

bundede chlorforbindelser. Disse analyser omfatter en del af de kendte reaktionsprodukter, 

herunder chloroform, chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper. Disse stoffer er ud fra de 

foreliggende erfaringer blandt de dominerende forventede reaktionsprodukter fra anvendelsen af 

hypochlorit og er udvalgt som indikatorparametre for omsætningen. Andre lettere reaktionsproduk-

ter, som ligeledes kunne udgøre en risiko for grundvandet og miljøet i øvrigt forventes kun at kunne 

forekomme i mindre omfang og ikke at have afvigende kemiske egenskaber af afgørende betydning 

for de samlede risikobetragtninger. Der ud over forventes indholdet af reaktionsprodukter langt 

overvejende at bestå af sværere nedbrydelige chlorerede organiske forbindelser, som for en stor del 

af stoffernes vedkommende vil enten ligne eller være identisk med naturligt dannede stoffer. Det 

forventes, at dette også gælder for sammensætningen af reaktionsprodukter fra anvendelsen 

hypochlorit på slagterigrunden. 

 

I fokusområde 2, hvor driften på svineslagteriet blev indstillet i 2009, ses et betydeligt fald i indhold 

af AOX nedstrøms området med forhøjede indhold. Der er i grundvandet kun i få tilfælde 

konstateret meget små indhold af chloroform, chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper over 

analysemetodernes detektionsgrænser og det forventes, at der heller ikke fremover vil forekomme 

indhold af lettere reaktionsprodukter over 0,1 µg/l.  

 

I fokusområde 3 er der ved kreaturslagteriet nedstrøms slagterigrunden målt mindre indhold af 

chloroform samt små indhold af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper. Det må derfor 

forventes, at der vil være højere indhold opstrøms i de pågældende kildeområder. Målingerne er 

foretaget ved målerunden med de højeste AOX-indhold.   

 

Trichloracetyl-grupper og chlorerede eddikesyrer er stoffer med relativt kort levetid ved pH-

neutrale forhold som på slagterigrunden, da de let hydroliseres til den flygtige forbindelse 

chloroform. Chloroform kan dechloreres i et reduceret redoxmiljø, som forekommer i dele af det 

terrænnære grundvandsmagasin i området.  

 

Da kildeområde ved kreaturslagteriet vurderes at være af begrænset udstrækning og da driften af 

slagteriet efterfølgende er indstillet, samt på baggrund af de lave værdier i målingerne umiddelbart 

nedstrøms, vurderes anvendelsen af hypochlorit på kreaturslagteriet ikke nu og fremover at udgøre 

en betydende risiko for grundvandsressourcen. Med udgangspunkt i resultaterne fra fokusområde 2 



160 Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 

 

forventes, at der indenfor få år ligeledes i dette fokusområde og nedstrøms ikke vil forekomme ind-

hold af lettere reaktionsprodukter over 0,1 µg/l.  

 

Da kilden til de forhøjede AOX-indhold i fokusområde 4 som for fokusområde 2 henføres til 

hypochlorit anvendelse på slagteriaktiviteterne, vurderes at AOX-indholdet på samme måde vil 

være hurtigt aftagende og begrænset til den øverste del af grundvandsmagasinet. AOX-indholdet 

vurderes således også her primært at bestå af et større antal vidt forskellige tungere og svært 

nedbrydelige og i mindre omfang flere lettere og mere flygtige chlorerede stoffer i meget lave 

koncentrationer, som i fokusområde 2 forventes at være lavere end 0,1 µg/l.   

 

AOX.niveauet vil aftage, da slagteriaktiviteterne er ophørt. Niveauet forventes yderligere reduceret 

med årene i forbindelse med omsætning af mikroorganismer og forskellige kemiske reaktioner i 

grundvand, jord og poreluft uden ændring i risikobilledet.   

 

Samlet set vurderes, at de forhøjede indhold af AOX fra anvendelsen af hypochlorit ved 

slagteriprocesserne i fokusområde 2, 3 og 4 er helt lokale. Der er ikke indikation på, at der 

forekommer indhold af chlorerede organiske forbindelser i grundvandet i et omfang, som medfører 

nogen betydende risiko for områdets grundvandsressourcer samt den eksisterende vandindvinding 

ved Holstebro Vandværk. 

 

Det generelle niveau 

 

Det generelle niveau for AOX (<60 µg/l) på slagterigrunden i det øverste grundvand er i varierende 

omfang overvejende sammensat af uidentificerede chlorforbindelser fra naturlige indhold (1-20 

µg/l) og fra påvirkning med hypochloritanvendelse ved forskellige aktiviteter. På den nordlige del af 

grunden udgøres disse mulige kilder ud over påvirkning fra byen og fokusområde 1 af mindre 

bidrag fra talgsmelteriet, opskæreriet og evt. fra Linds Kemiske fabrik. På den centrale del 

påvirkning via indstrømning fra den nordlige del af grunden og fra kloakken i Fonagervej bla. med 

spildevandsafledning fra alle slagteriaktiviteter, talgsmelteriet og konservesfabrikken i mange år 

samt af mindre bidrag lokalt via nedsivning fra kreaturslagteriet, svineslagteriet og konservesfabrik. 

Det generelle niveau på den sydlige del af slagterigrunden er sammensat af indstrømning fra den 

øvrige del af grunden suppleret med områdets kreaturslagteri og evt. fra slagteriets kloakledning 

med forløb mod nord op i Vendersgade. Hertil kommer mindre påvirkning særligt fra kantiner og 

folkerum på slagterigrunden samt fra kloakken i Fonagervej (fra kloakopland udenfor grunden), 

hvor der også vil kunne være bidrag fra private husholdninger.    

 

Langs Struervej er det generelle niveau påvirket af udstrømning fra slagterigrunden, tidligere 

afledning af processpildevand fra kreaturslagteriet på den sydlige del af slagterigrunden (2001-

2003) til Struervej og af bymæssig spildevand med AOX-bidrag fra private husholdninger, kantiner 

og folkerum.  

 

Det har ikke indenfor undersøgelsens rammer været muligt at kortlægge AOX-udbredelsen på hele 

slagterigrunden og langs Struervej. På baggrund af undersøgelsesresultaterne og erfaringerne fra 

undersøgelserne i fokusområde 2 vurderes, at AOX-niveauet og sammensætningen af det genrelle 

niveau vil variere på slagterigrunden og langs Struervej, afhængigt af den lokale kilde og afstanden. 

Det generelle niveau er med lavere koncentrationer og grundlæggende af samme karakter som i det 

belastede område i fokusområde 2. Niveauet vil aftage i store dele af området eftersom 

slagteriaktiviteterne er ophørt. 

 

På baggrund af risikovurderingen for det belastede område i fokusområde 2 vurderes AOX-

påvirkningen i det generelle niveau  incl. grundvandets naturlige AOX-indhold udenfor de mest 

belastede områder i fokusområde 2-4, derfor tilsvarende ikke at udgøre en risiko for 

grundvandsressourcen og vandindvindingen.   



Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af hypochlorit til desinfektion 161 

 

Anden grundvandspåvirkning  

 

Undersøgelserne har vist, AOX-indholdene på og omkring slagterigrunden er påvist i et 

grundvandsmagasin påvirket i varierende omfang af forskellige bymæssige aktiviteter fra et 

byområde, hvor der ikke er kendskab til eller forventning om væsentlige AOX-kilder og AOX-

holdigt spildevand. Inde på slagterigrunden er der sket en yderligere generel spildevandspåvirkning 

i varierende omfang af grundvandet fra glatførebekæmpelse og udsivning fra kloakkerne med 

indhold af overfladevand og andet spildevand fra slagteriaktiviteterne, opskæreriet og talgsmelteriet 

bl.a. med tilhørende værkstedsaktiviteter, kedelrum og vaskepladser. Hertil kommer konstaterede 

grundvandsforureninger fra forskellige aktiviteter og oplag på slagterigrunden (særlig olie og 

chlorerede opløsningsmidler) og evt. påvirkning fra tilsvarende jord- og poreluftsforureninger. 

   

Påvirkningerne er størst i den terrænnære del af magasinet og fører til overskridelser af 

drikkevandskravene med bl.a. NVOC og chlorid. Der er desuden påvist mindre indhold af bl.a. 

nonylphenoler, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter her af, kulbrinter og BTX. 

Påvirkningen og forureningsniveauet vil være aftagende dels på grund af driftsophør af 

slagteriaktiviteter mm., og dels som følge af DC’s iværksatte og planlagte oprensninger, samt ved 

nedbrydning og fortynding af evt. restforureninger.  

 

Det terrænnære sekundære grundvandsmagasin uden for slagterigrunden og 

undersøgelsesområderne er påvirket i varierende omfang af forskellige konstaterede forureninger 

(f.eks. olie, chlorerede opløsningsmidler og pesticider). Hertil kommer en sandsynlig og varierende 

påvirkning af div. bymæssige aktiviteter, herunder endnu ikke undersøgte kortlagte lokaliteter og 

andre virksomhedstyper og aktiviteter. Det må på den baggrund forventes, at dele af magasinet ikke 

overholder drikkevandskravene og grundvandskvalitetskriterierne. Der vil sandsynligvis også 

kunne forekomme varierende AOX-indhold et eller flere steder i området på et 

koncentrationsniveau, der ligner forholdene påvist i og omkring fokusområde 1-4 øverst i 

grundvandsmagasinet.      

 

Slagteriaktiviteterne ændrer således ikke væsentlig på trusselsbilledet eller risikoforholdene i 

byområdet der ud fra en samlet betragtning ud gør en potentiel risiko for grundvandsressourcen.   

 

AOX-niveauet er imidlertid forhøjet i enkelte filtre dybere i det terrænnære grundvandsmagasin 

med op til ca. 30 µg/l i forhold til indhold i naturligt grundvand. Der er desuden påvist indhold af 

chlorerede eddikesyrer på detektionsgrænsen (0,01 µg/l). Indholdene er ikke afgrænset og AOX-

sammensætningen ikke nødvendigvis den samme som øverst i grundvandsmagasinet, hvorfor 

resultaterne indikerer en mulig risiko fra ukendt påvirkning(er) fra byen opstrøms slagterigrunden.     

 

Der er ikke indikation på væsentlige naturlige bidrag med chlorholdige organiske stoffer i området, 

ligesom der ikke er forventning om nævneværdig påvirkning med organiske jod- og 

bromforbindelser. De forhøjede AOX-indhold er derfor sandsynligvis overvejende menneskeskabte 

chlorerede organiske forbindelser, som det ikke hidtil har været muligt at identificere og lokalisere 

med traditionelle analyser og som tidligere undersøgelser ikke har taget højde for. Der kan også 

være tale om stoffer, hvor brugen eller forekomst i produkter hidtil har været ukendt. Chlorerede 

eddikesyrer kan dog også skyldes tidligere anvendte herbicider. 

 

10.2 Afdampning fra AOX-indhold 

Ud fra foreliggende oplysninger, AOX-indholdets sammensætning, koncentrationsniveau og 

forventning til den potentielle påvirkning af grundvandet fra byområdet umiddelbart opstrøms 

slagterigrunden, forventes AOX-indholdet i det øverste grundvand ikke at være udtryk for 

påvirkning med chlorerede forbindelser i et omfang, der kan udgøre en betydende risiko for 

afdampning i fokusområde 1 og ved indstrømning til slagterigrunden.   
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I fokusområde 2, er der, i det spildevandsbelastede område med AOX-indhold i grundvand (FT) op 

til 150 µg/l i området, påvist mindre indhold af forskellige identificerede og ikke nærmere 

identificerede ikke AOX-relaterede organiske forbindelser, som ikke vurderes at udgøre en 

afdampningsrisiko.   

 

I fokusområde 3, med indhold af AOX op til 120 µg/l, er der ikke foretaget undersøgelser af 

poreluft, mens der i fokusområde 4, med AOX op til 200 µg/l, ved poreluftsmålinger for chlorerede 

opløsningsmidler alene er fundet små indhold af chloroform. 

 

Ved de foretagne analyser af grundvands- og jordprøver på og omkring slagterigrunden har kun 

indholdet af chloroform i grundvand i fokusområde 3 givet anledning til nærmere vurdering i 

forhold til AOX-relateret poreluftspåvirkning. Det er her, med baggrund i de fundne indhold 

umiddelbart nedstrøms kreaturslagteriet og ved undersøgelserne i øvrigt, vurderet, at der ikke inde 

på slagterigrunden vil forekomme indhold af chloroform eller andre flygtige chlorforbindelser 

relateret til anvendelsen af hypochlorit ved slagteriprocesserne i et omfang som giver anledning til 

afdampning, der medfører risiko for arealanvendelsen (inde- og udeklima). Det vurderes også at 

være tilfældet langs Struervej. 

 

Baggrundsniveauet for AOX er grundlæggende af samme karakter som i det belastede område i 

fokusområde 2, men med lavere koncentration af uidentificerede chorforbindelser, der ligeledes vil 

aftage i store dele af området eftersom slagteriaktiviteterne er ophørt. 

 

Samlet vurderes der derfor ikke hverken i dag eller fremover fra det konstaterede AOX-indhold at 

være en betydende risiko for afdampning på og nedstrøms slagterigrunden samt langs Struervej.  

 

Der forventes ingen betydende afdampning fra det dybereliggende grundvand på slagterigrunden, 

der dannes i byområdet opstrøms. Det er også tilfældet fra det naturlige indhold af halogenerede 

forbindelser i grundvandet, da disse vurderes at omfatte et større antal i meget lave koncentrationer 

(<0,1 µg/l). Poreluftmålingerne i fokusområderne 1 og 2 samt i boring B405 opstrøms 

slagterigrunden stemmer overens hermed, da der ikke her er påvist betydende indhold af flygtige 

forbindelser.   

 

10.3 AOX i jord  

Erfaringer fra traditionelle forureningsundersøgelser af f.eks. renserier med betydelig 

grundvandforurening med chlorerede opløsningsmidler viser, at evt. jordforurening kun er 

lokaliseret ved kilden og at der ikke forekommer spredning af jordforurening i betydende omfang 

via grundvandet. Da det påviste AOX-niveau i grundvand samtidigt er forholdsvist lavt (µg/l) 

opstrøms slagterigrunden, vurderes der ikke at kunne forekomme jordforurening på 

slagterigrunden ved indstrømning af AOX-påvirket grundvand.  

 

Undersøgelsen omfatter udtagning af jordprøver i fokusområde 2, hvor prøverne med det største 

analyseprogram er udtaget i selve området med forhøjede AOX-indhold i Vendersgade. Eneste 

indikation på spildevandspåvirkning er set i jordprøver udtaget ved knudepunkter langs 

kloakledningerne i Vendersgade, med små indhold af anion overfladeaktive stoffer. Der er ikke set 

tegn på AOX-relateret påvirkning af jorden. 

 

Eventuelt AOX-indhold i jord forventes især at være knyttet til forekomsten af organisk stof, hvor 

ud/nedsivningen sker.  

 

Der er i forbindelse med borearbejdet ved såvel denne som RM’s tidligere undersøgelse på og 

omkring slagterigrunden ikke konstateret synlige tegn på jordforurening, ligesom der ved 

vandprøver og poreluftsmålinger i fokusområde 2 og ved RM’s undersøgelser i øvrigt ikke er påvist 
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indikation på betydende jordforurening. Der er ved DC’s hidtidige opgravning af kloakledninger på 

den nordlige del af slagterigrunden ikke konstateret synlige tegn på forurening. 

 

Det vurderes samlet, at anvendelsen af hypochlorit på slagterigrunden generelt ikke har givet 

anledning til jordforurening i betydende omfang. Det kan dog ikke afvises, at der lokalt omkring 

kloakledninger og - hvis det forekommer - opsprækkede gulve, især i primære områder med 

hypochklorit anvendelse, kan være AOX-påvirket jord. Denne jord vil i forvejen være påvirket med 

traditionelle spildevands relaterede stoffer og forventes overvejende kun at kunne indeholde et stort 

antal og vidt forskellige tungere chlorforbindelser i små koncentrationer, uden forventet 

miljømæssig betydning.  

 

Denne vurdering gælder også eventuelle AOX-indhold i jord i øvrigt på slagterigrunden og langs 

Struervej. 

 

10.4 Recipienter 

Hypochlorit udgør som sådan en betydelig risiko for især faunaen i ferske recipienter, men vil ikke 

under de givne omstændigheder udgøre en risiko, da hypochloritten allerede i anvendelsesom-

råderne på slagterigrunden og i de nærmeste kloakker vil have reageret med organisk stof. 

Ud fra undersøgelserne vurderes, at reaktionsprodukterne og de øvrige AOX-relaterede indhold i 

grundvandet fra anvendelsen af hypochlorit på slagterigrunden hurtigt aftager til et lavt niveau. 

Endvidere er der ved forsøgene på at karakterisere AOX-indholdet ikke påtruffet særlige indhold af 

stoffer, som medfører risiko for recipienterne. 

Det vurderes således, at den konstaterede AOX-belastning på grundvandet ved slagterigrunden ikke 

udgør en risiko for recipienter, hvoraf den nærmeste i nedstrøms retning er Storåen, i en afstand af 

ca. 900 m.  

10.5 Kloakudsivning udenfor slagterigrunden  

Ved evt. udsivning fra de kommunale kloakledninger uden for slagterigrunden forventes evt. 

indhold af reaktionsprodukter i spildevand fra hypochlorit anvendelse på slagterigrunden ikke at 

have medført udsivning af chlorforbindelser på en måde og et niveau, der er anderledes end 

resultatet ved denne undersøgelse. Hvor langt væk fra slagterigrunden der kan være sket udsivning 

af chlorforbindelser fra den kommunale kloakledning kan ikke bedømmes på det foreliggende 

grundlag. En eventuel påvirkning vil aftage i takt med at slagterispildevandet opblandes med andet 

og større mængder bymæssig spildevand.   

 

Evt. udsivning vil primært være fra den kommunale kloakledning med forløb mod vest fra 

Struervej, hvor langt det meste spildevand fra desinfektion i forbindelse med slagteriprocesserne er 

afledt gennem det meste af slagteriernes driftsperiode.    
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11. Konklusion 

Analyser af det terrænnære grundvand på og omkring slagterigrunden i Holstebro viser, at AOX-

indholdene centralt på og langs den syd- og vestlige del af slagterigrunden er forhøjet med 

koncentrationer på 60-150 µg/l. De forhøjede værdier er overvejende dannet på slagterigrunden.  

 

Kilden til AOX-forhøjelserne vurderes i al væsentlighed at være anvendelse af betydelige mængder 

hypochlorit eller lignende chlorholdige produkter til desinfektion af slagteriprocesserne igennem 

mindst 60-70 år på slagterigrunden. AOX-påvirkningen og udbredelsen med organiske chlorholdige 

stoffer fra anvendelse af hypochlorit er hurtigt aftagende og begrænset overvejende til toppen af det 

terrænnære grundvand.   

 

Det generelle niveau for AOX (op til 60 µg/l) i det øverste grundvand på slagterigrunden er i 

varierende omfang overvejende sammensat af naturlige indhold af organiske jod-, brom- og 

chlorforbindelser (<20 µg/l) og fra påvirkning med chlorforbindelser fra hypochloritanvendelsen 

fra de forskellige aktiviteter på slagterigrunden. Hertil kommer mindre påvirkning med 

chlorforbindelser fra rengøring af kantiner og folkerum fra offentlig kloak midt på slagterigrunden 

(bl.a. med kloakopland udenfor slagterigrunden), hvor der også vil kunne forekomme bidrag med 

chlorerede stoffer fra private husholdninger. Langs den vestlige del af grunden er det generelle 

niveau påvirket af udstrømning fra slagterigrunden og af bymæssig spildevand med AOX-bidrag fra 

private husholdninger, kantiner og folkerum.   

 

Typiske naturlige indhold af halogener målt som AOX i rent grundvand er ifølge erfaringstal angivet 

i intervallet 1-20 µg/l. Undersøgelsen indikerer ikke væsentlige naturlige bidrag med halogener fra 

jordlagene, der i området er uden væsentlige indhold af organisk stof. Der er desuden ikke set tegn 

på ekstraordinær dannelse af chlorforbindelser ud fra indhold af chlorid i nedbør og grundvand, 

ligesom der flere steder er målt lave AOX-indhold i intervallet <10–24 µg/l. Naturlige bidrag i det 

sekundære grundvandsmagasin i undersøgelsesområdet vurderes derfor at være på niveau med de 

angivne erfaringstal for rent grundvand. 

 

AOX-indholdet vurderes primært at bestå af et stort antal vidt forskellige tungere og svært 

nedbrydelige og i mindre omfang flere lettere og mere flygtige chlorerede stoffer i meget lave 

koncentrationer, der såvel centralt som langs den vestlige del af slagterigrunden og også indenfor få 

år syd for slagterigrunden er og vil være <0,1 µg/l. En stor del af stofferne vil enten ligne eller være 

identisk med naturligt dannede stoffer. AOX-niveauet vil aftage, da slagteriaktiviteterne er ophørt. 

Niveauet forventes yderligere reduceret med årene som følge af mikrobiologisk omsætning samt 

ved forskellige kemiske reaktioner i grundvand, jord og poreluft. 

 

Det vurderes, at anvendelsen af hypochlorit på slagterigrunden ikke har givet anledning til 

jordforurening og afdampning i betydende omfang. Den påviste AOX-belastning ved 

slagterigrunden udgør ikke en risiko for recipienter, hvoraf den nærmeste i nedstrøms retning er 

Storåen, i en afstand af ca. 900 m.  

 

Der vurderes ligeledes ikke at kunne forekomme jordforurening og problematisk afdampning på 

slagterigrunden via AOX-indhold påvist i indstrømmende grundvand fra byområdet.  
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Der er påvist en lokal AOX-påvirkning af det øverste grundvand ved den nordvestlige del af 

slagterigrunden sandsynligvis som følge af omsætning af humusstoffer og andet organisk materiale.   

 

 

Samlet set vurderes, at de konstaterede forhøjede indhold af AOX i det øverste grundvand ved den 

nordvestlige del af slagterigrunden, på grunden samt langs den syd- og vestlige side af grunden er 

helt lokale. Der er ikke indikation på, at der forekommer indhold af chlorerede organiske 

forbindelser i grundvandet i et omfang, som medfører nogen betydende risiko for områdets 

grundvandsressource samt den eksisterende vandindvinding ved Holstebro Vandværk.    

 

Det vurderes også at være tilfældet for AOX-indholdene i det generelle niveau i det øverste 

grundvand på og langs slagterigrunden, der er med lavere koncentrationer og grundlæggende med 

den samme sammensætning af chlorerede organiske forbindelser. 

 

Ud over påvirkning af grundvandet med AOX har slagteriaktiviteterne også medført en lokal 

generel spildevandsbelastning af grundvandet med overskridelse af drikkevandskriterierne for bl.a. 

chlorid og NVOC.   

 

Det terrænnære grundvandsmagasin i byområdet uden for slagterigrunden er påvirket i varierende 

omfang af forskellige konstaterede forureninger (f.eks. olie, chlorerede opløsningsmidler og 

pesticider) og af div. bymæssige aktiviteter f.eks. fra saltning og utætte kloaker. AOX-niveauet vil 

sandsynligvis også afspejle byens påvirkning i koncentrationer, der i varierende omfang er forhøjet i 

forhold til indhold i naturligt grundvand. Det må på den baggrund forventes, at dele af magasinet 

ikke overholder drikkevandskravene og grundvandskvalitetskriterierne. 

  

Slagteriprocesserne ændrer således ikke væsentlig på trusselsbilledet eller risikoforholdene i det 

terrænnære grundvand under byområdet, der ud fra en samlet betragtning ud gør en potentiel 

risiko for grundvandsressourcen.   

 

Tidligere forureningsundersøgelser og kortlægning af mulig forurenede lokaliteter/brancher efter 

jordforureningsloven har ikke haft særlig megen fokus på anvendelse af hypochlorit relaterede 

midler eller andre typer af desinfektionsmidler. Den begrænsede påvirkning af slagterigrunden i 

Holstebro udelukker ikke, at der andre steder kan være sket en betydende miljømæssig påvirkning.    

 

Anvendelse af utraditionelle analyseparametre som AOX og chlorerede eddikesyrer har vist indhold 

i enkelte filtre dybere i det terrænnære grundvandsmagasin. AOX-niveauet er forhøjet med op til 30 

µg/l i forhold til naturlige indhold af AOX i området på 1 – 20 µg/l. Der er målt indhold af 

chlorerede eddikesyrer på niveau med detektionsgrænsen (0,01 µg/l).  

 

Indholdene er ikke afgrænset og AOX-sammensætningen er ukendt, hvorfor resultaterne indikerer 

en mulig risiko fra ukendt påvirkning(er) fra byen opstrøms slagterigrunden. Lignende situationer 

kan være tilfældet andre steder f.eks. fra anvendelse af ukendte eller nye stoffer og deres eventuelle 

nedbrydningsprodukter fra såvel undersøgte som ikke undersøgte forureningskilder. Noget 

lignende kan være tilfældet med chlorerede eddikesyrer, der dog også kan skyldes tidligere 

anvendte herbicider. 

 

Anvendelse af utraditionelle analyser og udvikling af nye analyser til screening og identifikation ved 

undersøgelser og overvågning vil derfor kunne effektivisere den grundvandsbeskyttende indsats.   

 

Det er udenfor projektets rammer at vurdere, i hvilken grad slam fra den mekaniske filtrering af 

slagterispildevandet indeholder chlorerede reaktionsprodukter fra anvendelsen af hypochlorit på et 

uacceptabelt niveau i relation den efterfølgende håndtering og anvendelse. Det må påregnes at 

kunne være tilfældet. 
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12. Perspektivering 

Slagterigrunden i Holstebro 

 

Der er ved undersøgelsen konstateret mindre forurening med chloroform, små indhold af 

chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-grupper samt indhold af uidentificerede organiske 

chlorforbindelser (målt som AOX) i grundvand som følge af anvendelse af hypochloritholdige 

desinfektionsmidler i mindst 60-70 år på slagterigrunden i Holstebro. Der foreligger ingen danske 

grænseværdier for de ved undersøgelsen påviste indhold af chlorerede eddikesyrer og trichloracetyl-

grupper. Stofferne er påvist i enkelte vandprøver på lave koncentrationsniveauer (<0,05 µg/l) dog 

med forventning om forbigående højere indhold tættere ved kildeområdet på det ved undersøgelsen 

i drift værende kreaturslagteri.   

 

Forureningsniveauet udgør ingen risiko med slagteriernes placering i forhold til naboer, områdets 

vandforsyning og recipienter, ligesom der ikke er forventning om væsentlig jordforurening påvirket 

med chlorholdige forbindelser, hvor midlerne er håndteret,  afledt via spildevandet og efterfølgende 

udsivet til grundvandet via utætheder i kloaksystemet.    

 

Der er også kendskab til forurening med chloroform i poreluft på et tidligere slagteri i Bjerringbro. 

Forureningen er målt i 2005 ved traditionel forureningsundersøgelse uden fokus på anvendelse af 

desinfektionsmidler og afledning af processpildevand med indhold af reaktionsprodukter fra 

desinfektion med hypochlorit. Der blev fundet niveauer over Miljøstyrelsens afdampningskriterium.  

 

Situationen kan være anderledes på andre slagterier og andre virksomheder med slagterirelaterede 

aktiviteter eller andre brancher og aktiviteter, med tidligere eller nuværende anvendelse af 

chlorholdige desinfektionsmidler.     

 

Eventuel forurening kan være af større omfang og/eller med anden sammensætning af 

chlorforbindelser (f.eks. chlorphenoler og chloraminer) ligesom placering af naboer, recipienter og 

vandindvinding kan være mere sårbart end det er tilfældet i Holstebro.  Der kan desuden være 

tilfælde, hvor kloaksystemets indretning og stand betyder, at udsivning af processspildevand 

primært finder sted uden for virksomhedens grund.   

 

WHO anbefaler en grænseværdi for di- og trichloreddikesyre på hhv. 50 og 200 µg/l. Stofferne er 

under mistanke for at være kræftfremkaldende og er derfor på liste hos WHO over stoffer, der 

kræver særlig opmærksomhed. De nævnte grænseværdier kan være fastsat ud fra andre 

risikobetragtninger, end dem der sædvanligvis anvendes i Danmark. Danske grænseværdier for 

andre potentielt kræftfremkaldende chlorerede forbindelser i grundvand er væsentlig lavere – f.eks. 

mht. vinylchlorid med 0,2 µg/l og chloroform med 1 µg/l.        

 

Holstebro by 

 

Det terrænnære sekundære grundvandsmagasin ved slagterigrunden er påvirket af forskellige 

aktiviteter fra byområdet opstrøms slagterigrunden. Der er således dybt i magasinet i enkelte filtre 

påvist mindre indhold af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, AOX, 

nonylphenol, BTX, NVOC, phosphor og chlorid. 
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De fundne indhold af chlorerede stoffer er lavere end foreliggende kriterier og vil være forventelige i 

et terrænnært bynært sårbart grundvandsmagasin med glatførebekæmpelse, spildevandsudsivning 

med almindelig bymæssig belastning og uden betydende større kendte forureninger og uden 

forventning om særlige mulige organiske chlorforbindelser forureningskilder i oplandet. 

Indholdene bekræfter mere eller mindre den gængse opfattelse af byen som punktkilde og vil på 

den baggrund sædvanligvis/traditionelt ikke give anledning til særlig eller ændret indsats, f.eks. i 

overvågningen på vandværket eller i undersøgelses- og analyseindsats i oplandet eller nedstrøms 

byer i særlige drikkevandsområder og indvindingsoplande til almen vandforsyning.     

 

Indholdene er ikke afgrænset og AOX-sammensætningen er ukendt, hvorfor resultaterne indikerer 

en mulig risiko fra ukendt påvirkning(er) fra byen opstrøms slagterigrunden. Lignende situationer 

kan være tilfældet andre steder f.eks. fra anvendelse af ukendte eller nye stoffer og deres eventuelle 

nedbrydningsprodukter fra såvel undersøgte som ikke undersøgte forureningskilder. Noget 

lignende kan være tilfældet med chlorerede eddikesyrer, der dog også kan skyldes tidligere 

anvendte herbicider. 

 

Anvendelse af utraditionelle analyser og udvikling af nye analyser til screening og identifikation ved 

undersøgelser og overvågning vil derfor kunne effektivisere den grundvandsbeskyttende indsats.   

 

Der er ikke indikation på væsentlige naturlige bidrag med chlorholdige organiske stoffer i området, 

ligesom der ikke er forventning om nævneværdig påvirkning med organiske jod- og 

bromforbindelser. De forhøjede AOX-indhold dybt i grundvandsmagasinet er derfor sandsynligvis 

overvejende menneskeskabte chlorerede organiske forbindelser, som det ikke hidtil har været 

muligt at identificere og lokalisere med traditionelle analyser og som hidtidige undersøgelser ikke 

har taget højde for. Der kan også være tale om stoffer, hvor brugen eller forekomst i produkter hidtil 

har været ukendt. Noget lignende kan være tilfældet med chlorerede eddikesyrer, der dog også kan 

skyldes tidligere anvendte herbicider.. 

   

Noget lignende kan være tilfældet andre steder.  F.eks. kan perkolat fra fyld- og lossepladser 

indeholde betydelige mængder AOX-relaterede stoffer. Der er angivet typiske AOX-indhold i 

intervallet 13-2380 µg/l /ref. 52/.  AOX-analysen er ikke og har ikke tidligere været standardanalyse 

ved forureningsundersøgelser af disse lokaliteter ligesom grundvandsanalyserne typisk kun har 

omfattet chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter her af, chlorphenoler og 

pesticider. I forbindelse med den offentlige indsats på jordforureningsområdet  undersøges eller 

screenes der oftest ikke for andre halogenerede forbindelser og der er måske risiko for at overse evt. 

betydende forurening.   

 

Problemstillingen med ukendt/uidentificeret påvirkning er særlig relevant i særlige 

drikkevandsområder og indvindingsoplande, men kan selvfølgelig også være udtryk for 

uønsket/ukendt påvirkning af recipienter, ligesom der ved og omkring forureningskilden kan være 

ikke identificerede områder med jordforurening og mulig arealanvendelseskonflikt.   

 

Traditionelt betragtes chlorerede organiske forbindelser som uønskede i miljøet, da flere kan være 

eller er med erkendte egenskaber, der er betænkelige med hensyn til miljø: giftighed, persistens, 

bioakkumulerbarhed, kræftfremkaldende effekt og mutagenitet. Jod- og bromforbindelser udgør 

sandsynligvis en mindre del af AOX-indholdet. Da flere af disse forbindelser kan tillægges lignende 

egenskaber, bør eventuel miljømæssig betydning vurderes nærmere af hensyn til miljøet og 

fremtidige undersøgelser.    

 

Anvendelse af utraditionelle analyser og udvikling af nye analyser til screening og identifikation ved 

undersøgelser og overvågning vil derfor kunne effektivisere den grundvandsbeskyttende indsats.   
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Andre brancher 

 

Natriumhypochlorit er bl.a. anvendt (til desinfektion) i svømmebade, levnedsmiddelindustrien, den 

kemiske industri, glasindustrien, papirindustrien (blegning) og den farmaceutiske industri. Midlet 

tilsættes undertiden industrielt spildevand for at reducere lugte og i hospitalsspildevand til 

desinfektion, for at hindre spredning af patogene mikroorganismer. Det er også brugt til at afgifte 

cyanidbade i metalindustrien og til bekæmpelse af alger på træ- og murværk samt i den private 

husholdning.     

 

Miljøstyrelsen har i /80/ opgjort forbruget for perioden 1999-2011 i blegemidler, rengøringsmidler, 

laboratoriekemikalier samt ikke landbrugsmæssige pesticider og konserveringsmidler mm. til i alt 

70.772 tons fordelt henholdsvis med 4582,9 tons, 31.480,9 tons, 4,9 tons og 34.703,3 tons indenfor 

de nævnte områder.   

 

Til sammenligning har svineslagteriet i Holstebro anvendt ca. 165 tons i den samme periode. De 

nævnte forbrug repræsenterer en markant reduktion i forhold til tidligere.  

 

Tidligere forureningsundersøgelser har ikke haft særlig megen fokus på anvendelse af hypochlorit 

relaterede midler eller andre typer af desinfektionsmidler på slagterier, mejerier og flere andre 

brancher. Den begrænsede påvirkning af slagterigrunden i Holstebro udelukker ikke, at der andre 

steder kan være sket en anderledes miljømæssig påvirkning. 
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Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af reaktionsprodukter fra anvendelse af 

hypochlorit til desinfektion 

Formålet med undersøgelsen har været at identificere og foretage en risikovurdering af forurening med 

halogenerede stoffer (organiske jod-, brom- og chlorforbindelser) påvist som forhøjede AOX-indhold 

(adsorberbart organisk halogen) i terrænnært grundvand på og umiddelbart nedstrøms en slagterigrund 

i Holstebro. Rapporten gennemgår dannelse og forekomst af halogenerede stoffer og analytiske forhold 

ved anvendelse af analysemetoden AOX i grundvand.  Herefter gennemgås områdets geologi, 

slagterigrundens tidligere anvendelser og de hidtidige undersøgelser efterfulgt af en gennemgang og 

udvælgelse af mulige AOX-kilder, som grundlag for valg af undersøgelsesstrategi. Afrapporteringen af 

undersøgelsesresultater indledes med definition af baggrundsniveauer for udvalgte parametre i 

grundvand efterfulgt af resultater fra borearbejde og analyser af jord, grundvand og poreluft. På 

baggrund af foreliggende resultater foretages en vurdering af AOX-udbredelse og kilder samt byens 

påvirkning af grundvandet. Kilden til konstaterede forhøjede AOX-indhold vurderes i al væsentlighed at 

være anvendelse af betydelige mængder hypochlorit eller lignende chlorholdige produkter til 

desinfektion af slagteriprocesserne igennem de sidste mindst 60-70 år på slagterigrunden. AOX-

påvirkningen og udbredelsen med organiske chlorholdige stoffer fra anvendelse af hypochlorit er hurtigt 

aftagende og overvejende begrænset til toppen af det terrænnære grundvand. I det konkrete 

undersøgelsesområde viser projektet, at AOX-påvirkning fra anvendelse af hypochlorit på slagteriet ikke  

udgør en risiko for grundvandsressourcen, vandindvindingen eller områdets recipienter. Endvidere 

vurderes der ikke med de konstaterede AOX-indhold at være en betydende risiko for af¬damp¬ning til 

inde- eller udeklima ligesom anvendelsen af hypochlorit generelt ikke har givet anledning til 

jordforurening i betydende omfang. 

 


