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Fokus på brandøvelsespladser i foråret 2021
• Før jul 2020 – fund af PFOS i Korsør Renseanlæg
• Kildeopsporing – Korsør Brandskole
• Påvist PFOS i jord, vand, græs, kalvekød (kogræsserlaug), ål mm.
• Målt forhøjet PFOS indhold i blod hos godt 200 børn og vokse
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Indsamling af informationer om brandøvelsespladser
• Udtræk fra regionernes jordforureningsdatabase JAR
• ”Brand”, ”Brandvæsen og redningskorps”, ”Lufthavne mv.”, ”Forsvar”

• Tilbagemeldinger fra kommuner, borgere, Forsvaret og Miljøstyrelsen

• Udarbejdelse af historiske redegørelser, kortlægning mv.
• Dynamiske lister – positiv viden om brandøvelsespladser og/eller
øvelsesaktiviteter med anvendelse af brandslukningsskum med PFAS
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Kortlægning og omfang – fokus på Region Hovedstaden
April 2021: Oplysninger om 218 lokaliteter i JAR med brancher/aktiviteterne:
”Brand”, ”Brandvæsen og redningskorps”, ”Lufthavne mv.”, ”Forsvar”
brandøvelsespladser på 17 lokaliteter

29. juni 2021: Anmodede kommuner, Forsvaret og Miljøstyrelsen om deres oplysninger
om brandøvelsespladser i Region Hovedstaden
• Modtog oplysninger fra kommuner og borgere om yderligere 16
brandøvelsespladser
10. september 2021: 33 lokaliteter med brandøvelsespladser oplyst til MST
Sommer 2021 til nu: Info til grundejere, kommuner, Fødevarestyrelsen mv + besvarelse
af pressehenvendelser/aktindsigter, STOR politisk fokus
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September/oktober 2021: Info til Fødevarestyrelsen om græssende dyr på eller nær 4
brandøvelsespladser, samt afholdt møder med kommuner og grundejere herom
13. oktober 2021: Ønske om at undgå en ny Korsør-sag – MST henstiller til kommuner,
regioner og Forsvaret om at gennemgå lokaliteter med brandøvelsespladser (181 stk. i
Danmark) og senest 15. november 2021 komme med tilbagemelding på:

• om der kan være knyttet en sundhedsrisiko til lokaliteten
• hvori en evt. sundhedsrisiko består
• hvilket tiltag der er eller bliver igangsat på baggrund af denne vurdering
15. november 2021: Tilbagemelding til MST nu 45 brandøvelseslokaliteter i RH
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Ultimo maj 2022:
• 43 lokaliteter med brandøvelsespladser/øvelsesaktiviteter, hvor der kan være eller er anvendt
brandslukningsskum med PFAS
• 12-13 lokaliteter er undersøgt for PFAS (region, kommune eller private)

• 2 lokaliteter foretages afværgetiltag for forurening med PFAS
• V1-kortlagt lokaliteter med brandøvelsesaktiviteter, som ikke allerede var kortlagt.

Løbende: Spurgt/spørger kommunerne/MST om påbudsvurderinger

OBS – skumfester er ikke med på regionens liste
over brandøvelsespladser
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Historisk gennemgang - erfaringer
Kilde til info:
• Kommunernes bygge- og miljøsager, regionernes arkiver, arkiv.dk, Danmark set fra luften,

interview
Kilder til forurening (OBS! Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer – fakta-ark):

• Udspredning og håndtering – øvelser på ubefæstede arealer?
• Spild af skumvæske ifm. påfyldning – ingen faste pladser?
•

Oplag – spild fra utætte dunke mv.

• Rengøring af udstyr – skylning af slanger på brandlokalitet…
• Spildevandssystemer: Vaskepladser, kloakker, OBU, drænsystemer, recirkulerende oplag

(branddam)
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I Region Hovedstaden udarbejdet hjemmeside
om brandøvelsespladser
Kort over brandøvelsespladser:
Rød – regionen foretager undersøgelse
Orange – omfattet af regionens indsats
Gul – i gang med at indsamle oplysninger
Blå – ikke omfattet af regionens indsats
Kortet opdateres løbende
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Ultimo maj 2022 lokaliseret 195 brandøvelsespladser
og/eller øvelsesaktiviteter med mistanke eller viden
om anvendelse af brandslukningsskum med
PFAS:
• 43 Region Hovedstaden

• 41 Region Sjælland
• 27 Region Nordjylland
• 34 Region Midtjylland
• 41 Region Sydjylland
• 9 Bornholms Regionskommune
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Regionerne skal undersøge og oprense de
jordforureninger, der kan udgøre en risiko for:
• det grundvand, vi bruger til drikkevand,
• menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner
eller offentlige legepladser, hvis der er risiko for
kontakt med forurenet jord, eller stoffer fra forureningen
kan dampe op og ind i huset
• vandmiljøet i søer, vandløbet og langs kysten

Kun offentlig indsats hvis der ikke kan meddeles påbud
til en forurener
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Offentlig indsats (% brandøvelseslokaliteter):
• 98% Region Hovedstaden
• 80% Region Sjælland
• 59% Region Nordjylland
• 41% Region Midtjylland
• 80% Region Sydjylland
• 44% Bornholms Regionskommune

Samlet: 143 lokaliteter (73%) ligger indenfor

regionernes indsats og 52 lokaliteter (27%)
ligger udenfor regionernes indsats

OBS mangler påbudsvurderinger i mange sager
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Undersøgelser - regionernes og andre (brandøvelsespladser)
• Regionerne har i foråret 2022 igangsat undersøgelser på ca. 40 tidligere
brandøvelsespladser – heraf 25 i Region Hovedstaden
• Undersøgelse i jord, grundvand, overfladevand og evt. sediment
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• Flere private, kommuner mv. foretaget undersøgelser på/ved brandøvelsespladser
• PFAS-analyser af tang, græs, får, køer (kød/blod), vandbassiner, jord, vand og
sediment - fund af PFAS forurening i alle undersøgte medier
• Eksempel – Hovedgrøften i Dragør Kommune (forurening i jord, vand og sediment)
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Andre kilder til PFAS-forurening
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• Siden 2015 har regionerne
undersøgt for PFAS i
grundvandet på mere end 1100
grunde
• På 4 ud af 5 af undersøgelserne
er der fundet PFAS i
grundvandet
• I juli 2021 kommet nye meget
lave grænseværdier for PFAS i
jord og vand
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• I 2021 har regionerne undersøgt målsatte
vandløb ved 135 kortlagte jordforureninger
• Overskridelser af grænseværdierne for min.
et stof i næsten halvdelen af de undersøgte
vandløb
• De hyppigste overskridelser i vandfasen er
for PFAS og lossepladsstoffer

• Undersøgt for PFAS i 86 vandløb. I knap
40% af de undersøgte vandløb fundet PFOS
over grænseværdien
• For ca. 70 % af de vandløbsstrækninger
med påvirkning over grænseværdierne kan
påvirkningen skyldes den aktuelle
jordforurening – helt eller delvist, svært at
konkludere

• Hovedparten af risikolokaliteterne ligger 0100 meter fra vandløbene
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Opsamling og spørgsmål

• Stor bevågenhed og fokus på forurening fra brandøvelsespladser
• Regionernes liste med brandøvelsespladser (195 stk.) er dynamisk og omfatter
også øvelser uden brand
• 73% af lokaliteterne ligger i områder med offentlig indsats (store regionale
forskelle)
• Kun offentlig indsats, hvis der ikke kan meddeles påbud til en forurener
• Mange undersøgelser udført af private og offentlige myndigheder det sidste år
• Regionerne undersøger i 2022 ca. 40 brandøvelsespladser
• Siden 2015 mange fund af forurening med PFAS på andre brancher end
brandøvelsespladser
• NY stor fokus på alle brancher som har anvendt PFAS
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