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Notat 

Beslutningsreferat - Lodsejermøde 14/2/22 Blichers Kro, Tjære-

borg 

 

Esbjerg Kommune afholdt d. 14/2/22 lodsejermøde på Blichers Kro I Tjæ-

reborg omkring resultaterne af PFAS-undersøgelserne ved Esbjerg Brand-

skole samt nedstrøms herfor. På mødet deltog Christina Føns & Jakob Top 

Jørgensen fra Esbjerg Kommune samt ca. 35 lodsejere og andre interes-

senter.  

 

Undersøgelsens resultater: 

 

- Der er udtaget prøver af aktive drikkevandsboringerne i området. 

Alle disse prøver overholder grænseværdien for PFAS i drikkevand. 

Vandet må derfor anvendes til drikkevand til både mennesker og 

dyr og anvendes til vanding af grøntsager og afgrøder i øvrigt.  

 

- Analyseresultater viser at PFAS primært forefindes i vandløbet 

Novrup Bæk fra Brandskolen og mod syd til Vadehavet. PFAS fin-

des i mindre grad i grundvandet, jorden, vandløbssediment m.m. 

 

På mødet blev følgende besluttet: 

 

- Referat og slides fra mødet lægges på Esbjerg Kommunes hjem-

mesiden om PFAS.  

 

Weblink: https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/miljoe/pfos-

status  

 

- Esbjerg Kommune sender tydeligere kort med en bedre afgræns-

ning af området, hvor indvinding af vand til dyr og havevanding til 

spiselige afgrøder frarådes.  

 

- Esbjerg Kommune følger op på hvorfor der ikke er udtaget prøver 

af boring fra Krogsgårdsvej 44, begrundelse herfor fremsendes di-

rekte til lodsejer. 
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- Esbjerg Kommune revurderer bufferzonen, herunder om den skal 

revideres. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret til alle 

lodsejere.  

 

- Esbjerg Kommune revurderer hvilke boringstyper som der fremad-

rettet skal frarådes at anvende til dyrevand og vanding af spiselige 

afgrøder. 

 

- Esbjerg Kommune afklarer ift. arealer som kommunen bortforpag-

ter med afgræsningspligt. 

 

- Esbjerg Kommune afklarer forhold omkring private arealer med 

afgræsningspligt, herunder forhold omkring etablering af dyre-

vand. 

 

- Esbjerg Kommune afklarer om det naturmæssigt er et problem, 

hvis der skal lægges vand ud i området, og i givet fald hvad der 

kan være løsningen. 

 

- Enkelte mødedeltagere ønskede, at Esbjerg Kommune udbetaler 

erstatning for evt. fald i ejendomsværdi samt omkostninger til ud-

lægning af dyrevand. 

 

- Enkelte mødedeltagere ønskede at kommunen betalte for oprens-

ning/afværge af PFAS forureningen, indtil det endelige ansvar var 

fordelt. 

 

- Esbjerg Kommune arbejder henimod at have en videre afklaring i 

marts. Kommunen forventer at indkalde til et nyt møde herefter. 

 

- Esbjerg Kommune laver formidlingsmateriale om undersøgelses-

området, formålet med undersøgelsen og hvor mange prøver der 

er udtaget  

 

- Esbjerg Kommune laver en vejledning af hvad det er muligt at an-

vende vandet fra de forskellige typer af boringer (havevanding, 

markvand og drikkevand) og vandløb til.  

 

Opfølgning 

Esbjerg Kommune tilladelse til havevanding fastlægger, at vandet ikke 

må anvendes til afgrøder som skal fortæres i rå tilstand.  

 

Yderligere oplysninger 

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen til borgere omkring PFAS: 

 

Weblink: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Til-dig-der-har-vaeret-

udsat-for-PFAS 

 

Weblink: https://www.sst.dk/da/Viden/Miljoe/Miljoe-og-sundhed/PFAS 
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