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BAGGRUNDSNOTAT 

 

Jordforureningsproblematikken på Rønland og Den gl. Fabriksgrund. 

Historisk overblik 

Cheminova A/S blev i 1953 opført på Harboøre Tange lige syd for Rønland. I løbet 
af perioden 1957 – 61 flyttede virksomheden til nye produktionsbygninger på 
Rønland. Efter gentagne udvidelser af produktionen især efter 1974 er fabrikken 
vokset til sit nuværende omfang. 

Cheminovas tidlige produktion førte til problemer med bortskaffelsen af fast affald 
(og spildevand). Det faste affald var forurenet med de forskellige giftige 
færdigvarer, side- og mellemprodukter og opløsningsmidler. I starten blev det faste 
affald nedgravet på fabriksgrunden (den gamle fabriksgrund), og anvendt som 
fyldmateriale ved udvidelser af fabriksanlægget ud mod Limfjorden. Fra 1956 til 
1962 blev det deponeret  i ”nedsivningsområdet for spildevand” ved høfde 42. 
Efter 1962 blev det faste kemikalieaffald  henlagt i en klitgryde øst for det 
nuværende fabriksanlæg på Rønland. Fra 1965 blev det påbudt virksomheden at 
anvende tætte, overdækkede beholdere (svovlgruberne, der er betonceller i flere 
lag). Deponeringen i svovlgruberne ophørte i 1983.  

Ved nærmere undersøgelser sidst i 70’erne og først i 80’erne viste det sig, at der 
fandt en omfattende udsivning sted fra de forskellige affaldsdepoter.   

Den 21. sep. 1982 godkendte amtet et renseanlæg for rensning af oppumpet 
grundvand fra virksomhedens gamle fabriksgrund. Udledningen af det rensede 
grundvand skete sammen med det øvrige processpildevand til Vesterhavet. Den 
26. april 1983 miljøgodkendte amtet oppumpning, rensning og udledning af 
grundvand fra området øst for svovlgruberne (østområdet) samt for en tidligere 
kølevandsgrøft (sydområdet).  Den 4. juli 1984 godkendte amtet oppumpning og 
rensning af grundvand fra virksomheden nuværende fabriksareal 
(produktionsområdet). Lovgrundlaget var i henhold til Miljøbeskyttelsesloven af 13. 
juni 1973, §35. Godkendelsen af 4. juli 1984 blev påklaget, men stadfæstet af 
MST i afgørelse af 19. okt. 1984.  

Virksomheden har således siden 1984 forestået oprensning af grundvand fra den 
gamle fabriksgrund samt Rønland (sydområdet, østområdet og produktions-
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området). Hele oprensningsprojektet blev omfattet af § 38-godkendelsen af 24. 
marts 1988 med vilkår om en årlig statusrapport. I forbindelse med denne 
godkendelse etablerede virksomheden et biologisk renseanlæg. Grundvandet 
ledes først igennem en kulfiltrering og herefter til renseanlægget før udledning til 
Vesterhavet. 

Oprydning 

For at standse yderligere forureningsgenerering til grundvandet fjernede 
virksomheden de depoter, der af amtet, kommune og miljøstyrelsen er vurderet 
som miljømæssigt problematiske, og hvor det opgravede affald har kunnet 
bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. 

På den gamle fabriksgrund, blev der i vinteren 1985 – 86 opgravet 739 tons 
svovl- og kemikalieaffald fra 3 ”hot-spots”. 

I 1981 havde Ringkjøbing Amt påbudt virksomheden at fjerne (oparbejde) 
svovlgruberne (østområdet). Sagen blev påklaget til Miljøstyrelsen og senere til 
Miljøankenævnet, men i 1986 var svovlanlægget opført og klar til oparbejdelse af 
svovlaffald fra den løbende produktion samt grubesvovlet. Fjernelsen af gruberne 
påbegyndtes i foråret 1987. I efteråret 1997 var alt grubesvovlet oparbejdet med 
undtagelse af en kviksølvforurenet rest (10.000 tons svovl / 20.000 tons sand og 
beton / 830 kg Hg), som nu opbevares i et sikret depot på østsiden af Rønland. 
Amtsrådet besluttede i 1996 at acceptere en deponeringsperiode på 7 år med en 
forudsætning om, at virksomheden leverer en redegørelse for mulige 
oparbejdningsmetoder ca. 2 år før periodens udløb. Vi har løbende modtaget en 
redegørelse (4 stk.). Hidtil uden en brugbar metode.  

I januar 1986 blev der fjernet ca. 140 tons kemikalieaffald fra 2 klitgryder i 
sydområdet. Årsagen til forureningen i sydområdet er ikke en egentlig deponering 
af affald, men utætte, underjordiske kloakker til processpildevand.  

Foranlediget af erkendelsen i sydområdet med utætte spildevandsledninger blev 
der iværksat en undersøgelse af produktionsområdet på den centrale del af 
Rønland. Her fandt man ligeledes, at utætte ledninger havde forårsaget forurening 
af jord og grundvand. For at undgå lignende fremover blev alt processpildevand 
lagt op i overjordiske ledninger i rørbroer, og et projekt om renovering af 
kloaknettet kun til overfladevand er igangsat.   

Overvågning af oprensningsprojekterne 

Til overvågning og dokumentation af afværgen er Cheminova pålagt en 
egenkontrol. Denne indebærer, at der udføres manuelle pejlinger af 
grundvandsspejlet mange steder på områderne. Herudover foretages der ved den 
gamle fabriksgrund en kontinuerlig registrering af vandniveauerne i bredningen, i 
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en kystnær pejleboring og i en pejleboring længere inde på land, således, at en 
eventuel udsivning af forurenet grundvand kan følges. 

De oppumpede mængder vand registreres, og vandet analyseres jævnligt for 
indholdsstoffer, således at der overvåges, om nye forureninger dukker op, og 
således, at fjernelsen af forureningen i undergrunden kan følges. En vigtig 
nøgleparameter til dokumentering af en indadrettet gradient er tilstedeværelsen af 
klorid (saltvandspåvirkning). 

Årligt udarbejder Cheminova ved hjælp af et rådgiverfirma en rapport til amtet om 
forløbet af afværge og oprensningsforanstaltningerne i det forløbne år. 
Rapporterne følges op af en vurdering af afværgeprojekternes effektivitet i forhold 
til at opretholde af en indadrettet gradient på både Rønland og den gamle 
fabriksgrund. 

Erfaringerne viser, at der i nogle områder kan forekomme kortere perioder, hvor 
grundvandsstrømningen er udadrettet. Effekten af sådanne perioder i forhold til en 
eventuel udsivning af kemikalier er hidtil blevet vurderet til netto at udgøre en 
forsvarlig og ubetydelig belastning af omgivelserne. Dette er underbygget af de 
nedenfor beskrevne pejleundersøgelser ud for Rønland i 1988 og 1998.   

Der er senest foretaget en afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget i 1998. 
Administrationen har siden modtaget tre årsrapporter for den efterfølgende 
periode og forbereder en samlet afrapportering til udvalget inden sommerferien. 
Konklusionerne i rapporterne fra 1998 og 1999 har ikke peget entydig på forhold, 
der har givet anledning til iværksættelse af yderligere overvågning af 
oprensningsprojekterne. Konklusionerne i den seneste rapport fra 2000 vurderes i 
øjeblikket i administrationen og forventes drøftet med Cheminovas konsulent.  

Hvert femte år gennemføres der herudover en forureningskortlægning af Rønland, 
hvor der foretages analyser af grundvandsprøver fra hele området og fra 
forskellige dybder. Næste kortlægningsrapport forventes at forelægge i 2002. 

Pejleundersøgelse ved Rønland 
 
Amtet har gennemført grundvandsundersøgelse ved etablering af pejlerørs-
systemer ud for Rønland i 1988 og senest i 1998. I 1988 blev der ikke påvist 
Cheminova-relaterede stoffer i det oppumpede grundvand.  
I 1998 blev der etableret pejlerørsklyngerne i dybderne 3, 6 og 9 meter, placeret 
ca. 100 m fra kysten ud for det tidligere svovlgrubeområde samt en klynge på 
Rønlands sydøstside ud for  det gamle skorstensområde. 
Undersøgelsen i 1998 påviste lavt indhold af hovedsageligt triestre i det 
oppumpede grundvand. Detektionsgrænser er imidlertid i forhold til 1988 
væsentligt forbedret (lavere). De påviste koncentrationer af triestre ligger under 
detektionsgrænserne fra 1988.  
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Kviksølv er påvist i to af klyngerne i grundvand oppumpet hhv. 3 og 9 m’s dybde. 
De fundne mængder er ikke af væsentlig miljømæssig betydning. 
Der er siden 1988 generelt tendens til fald i grundvandets indhold af totalfosfor. 
Undersøgelserne indikerer, sammenholdt med resultaterne af oprensnings-
projekterne at virksomhedens afværgeforanstaltninger på Rønland virker efter 
hensigten.  

Amtet har i 1998 og 1999 desuden udført undersøgelser ved Rønlands gamle 
havn og Sandøen. Sammenholdt med forureningsniveauet i det samlede området 
vurderes de målte forureningsniveauer her at være uden betydning 

Lovgrundlaget 

Den 13. juni 1990 trådte Loven om affaldsdepoter i kraft. Affaldsdepotloven 
benyttes overfor forureninger sket før 1976. Loven er afløst af ny lovgivning (nu 
Jordforureningsloven) 

I henhold til § 7 i affaldsdepotloven er det amtet der skal udarbejde forslag til 
projekter til afværgeforanstaltninger, der skal godkendes af miljøministeren. Amtet 
forestår herefter for udførelsen af projektet, og (§8) for driften af foranstalt-
ningerne. 

Der var således ikke hjemmel i affaldsdepotloven til at få forureneren til at betale 
for oprydning og afværgeforanstaltninger. 

Ringkjøbing Amt valgte at opretholde en regulering i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven. Begrundelsen herfor var, at Cheminova havde taget både 
det moralske samt det økonomiske ansvar for tidligere handlinger. 

Efter den nugældende jordforureningslov skal alle jordforureninger registreres og 
kortlægges. I denne forbindelse vil der også ske en formel registrering af 
Cheminovas forureninger i takt med den prioritering amtet i øvrigt praktiserer i 
kortlægningsarbejdet. 
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