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Region Hovedstaden lægger op til at udskyde oprensningen af forureningen på Vestergade  5  i Skuldelev 
frem til tidligst 2025. Årstallet er nok ikke valgt tilfældigt, for her udløber den nuværende aftale om 
forureningsbekæmpelse i Hovedstadsområdet. Omvendt kan man sige, at ingen ved, hvad der bliver 
besluttet omkring forureningsbekæmpelse i 2025, så denne sag kan godt have lange udsigter.  

Begrundelsen for at udskyde forureningsbekæmpelsen er ene og alene økonomi. Man regner med at den 
resterende forureningsbekæmpelse i Skuldelev vil koste mellem 29 og 47 mill. Kr.  Embedsmændene i 
regionen skønner selv, at det vil koste 50% mere, hvis man udskyder projektet til 2025. Man bør måske 
anbefale regionen at ansætte en økonom eller en med bare lidt logisk tankegang, for det er da nemt at se, 
at en udskydelse er en meget dårlig forretning.  

Som vi har forstået det, har NIRAS på nuværende tidspunkt fjernet ca. 3 ton af det meget giftige 
tetrakloretanol fra undergrunden i Skuldelev og det skønnes, at der fortsat er ca. 1 ton i jorden, så vi taler 
altså om en meget betydelig forurening, også den, der endnu ikke er samlet op.  Man kan næsten sige, at 
de mange penge, der allerede er postet i projektet er spildt.  Regionen lægger da heller ikke skjul på, at det 
kun er et spørgsmål om tid før forureningen går i det nuværende drikkevands forsyning. Ca. ¾ af Skuldelevs 
nuværende drikkevandsforsyning kommer fra den boring, der vil blive berørt. Som svar på dette siger 
regionen at man skal lukke den forurenede boring og etablere en ny, som udelukkende skal betales af 
Skuldelevs borgere. Regionen lover dog, at de nok skal fortælle, hvornår det bliver sundhedsskadeligt at 
drikke fra den gamle boring. Hvis ikke det havde været så sørgeligt, var det jo til at grine af.  

Regionen mener ikke der er stor sandsynlighed for, at flere huse bliver forurenede. Samtidig har de i andre 
sammenhænge gjort opmærksom på, at de ikke er  ansvarlige for sådanne udtalelser, så det er et 
spørgsmål hvor beroliget man som borger er.  

I embedsmændenes oplæg til politikerne er der lavet en risikovurdering- ikke hvor meget forureningen kan 
nå at sprede sig, ej heller om den generelle sundhedstilstand i byen , hvor man uden at blinke fortæller i 
hvilke retninger forureningen bevæger sig- ej heller om andre mulige ulykker, der kan ske. Nej, 
risikovurderingen går ud på, at muligvis vil borgerne i byen protestere og endnu værre, pressen kan 
begynde at skrive om sagen. Man troede da, at sådan noget var en risiko, hvis det foregik i Rusland eller 
Nordkorea, men at det også var det i Nordsjælland, det havde vi ikke lige set. 

Vi håber virkelig, at beslutningstagerne, altså politikerne i regionen har så meget rygrad, så de går imod 
embedsværkets anbefalinger og fortsætter med at oprense forureningen i Skuldelev så vi og vores børn kan 
bo og leve her uden fare for helbredet. 
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