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VISIONEN ER AT SKABE 

ET ÅNDEHUL MIDT I 

LANDSBYEN, HVILKET 

BLANDT ANDET SKAL 

SKE VED AT RIVE 

SMEDJEN NED, SÅ 

GADEKÆRET BLIVER 

SYNLIGT FRA BYGADEN 

Bedre miljø i landsbyens gadekær 
DJ Miljø & Geoteknik bistår for øjeblikket Ishøj Kommune med undersøgelser og op-
rensninger af en ældre forurenet erhvervsejendom, den gamle smedje og gadekæret. 
Oprensningen sker som led i kommunens helhedsplan, Den Grønne Kile gennem Ishøj 
Landsby, som skal gøre arealerne til et åbent og rekreativt område.  
 
Af Michael Wurm Pedersen & Søren Bomholt, miljørådgivere i DJ Miljø & Geoteknik PS 
 
Byrådets hensigt med projektet er at skabe en sammenhængende landsby med en skarp 
adskillelse mellem by og land samtidig med, at kilens grønne struktur integreres i landsbyen. 
Visionen er at skabe et åndehul midt i landsbyen, hvilket blandt andet skal ske ved at rive 
smedjen ned, så gadekæret bliver synligt fra bygaden.  
 
Arealets endelige arkitektoniske udformning er endnu ikke politisk besluttet, men ønsket er, 
at dele af området i våde perioder vil stå under vand forbundet ved små vandløb. I tørre 
perioder vil det fungere som et grønt areal med små lavninger. 
 
Mange jura-bolde i luften 
Oprensningen sker på en del af et areal, hvor der i mange år har ligget et gadekær, mens der 
på nabogrunden er udledt store mængder forurening.  
 
Oprensninger som disse skal udføres i henhold til en række forskellige juridiske regelsæt. 
Oprensningen foregår på et areal, som dels er kortlagt som forurenet og samtidig er natur-
beskyttet. Gadekæret er udlagt som værende naturbeskyttet for at sikre naturskønne 
områder, og for at bevare planter og dyreliv så vidt muligt.  
 
Allerede tidligt i projektet stod det klart, at denne sag 
involverede naturbeskyttelsesloven og jordforureningsloven. 
Ved indledende møder mellem DJ Miljø & Geoteknik og Ishøj 
Kommune aftalte vi en strategi for det kommende projekt. 
Indledningsvis udførte DJ Miljø & Geoteknik 
miljøundersøgelser for de potentielle forureningskilder i og 
omkring smedjen. Der blev udtaget prøver af jord og 
grundvand for dels at konstatere forureningerne, dels deres 
placeringer og endelig deres udbredelse og omfang på den 
kortlagte ejendom. 
 
Gadekæret blev undersøgt ved udtagning af prøver af både 
vandet og bundslammet for at danne et overblik over 
gadekærets økologiske og faunamæssige tilstand. Prøverne dokumenterede, at gadekæret var 
i en dårlig forfatning, blandt andet på grund af forurening med olie og metaller. 
 



 
      

     
     DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI 

 
 

 2 

 
Biolog Karen Moltesen i gang med udtagning af sedimentprøver fra gadekæret i Ishøj.  

Faunaen i tilknytning hertil undersøges samtidigt. 
 
Blandt andet på baggrund af undersøgelsen af gadekærets bund (det såkaldte sediment), 
besluttede myndighederne, at gadekæret skulle tømmes for vand, og at alt det forurenede 
sediment skulle oprenses og bortskaffes til et godkendt modtageanlæg.  
 
En ny politisk beslutning 
Med udgangspunkt i miljøundersøgelserne, blev der iværksat en oprensning af forurenet jord 
på den gamle smedjegrund. Vi kunne konstatere, at den største olieforurening, i tråd med 
vurderingen fra undersøgelserne, havde spredt sig langs med og ind under det tværgående 
rør-lagte vandløb, Baldersbækken.  
 
Myndighederne skal beslutte, hvorvidt olieforureningen under det rørlagte vandløb skal 
oprenses. Dette vil omfatte fordyrende, understøttende tiltag, eventuelt at vandløbet helt 
reetableres som åbent vandløb. Alternativt skal kommunen tage stilling til, om olieforure-
ningen skal efterlades, såfremt det vurderes, at den ikke medfører risiko for forurening i 
grundvand og de omkringliggende naturområder. 
 
Såfremt det besluttes politisk at vandløbet skal genskabes, står DJ Miljø & Geoteknik over for 
nye spændende udfordringer. Blandt andet hvordan man tager de nødvendige hensyn til 
naturbeskyttelses- og planlove i det videre projektforløb. 
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Oprensningen på Ishøj Bygade. Til venstre i baggrunden ses det nu oprensede gadekær. 
Til højre ses det rørlagte vandløb hvor der befinder sig olieforurenet jord under. 

 
Sagen i Ishøj efterlader os med en udbygget forståelse for, at en sag med komplekse miljø-
aspekter ofte involverer mange gældende lovgivninger. Desuden har det bekræftet os i, at 
brugen af en kompetent rådgiver er en stor fordel, så evt. anlægsfejl og i yderste konsekvens 
lovovertrædelser, kan undgås. 
 
 
 
 
Hvis du står over for en kompleks miljøsag, er du velkommen til at kontakte: 
 

 

Michael Wurm Pedersen på mail mwp@dj-mg.dk  
eller ringe på 24 94 94 93  

   Michael Wurm Pedersen  
  

 Søren Bomholt på sb@dj-mg.dk eller ringe på 23 48 64 08 
  Søren Bomholt  
 
 

http://www.dj-mg.dk/
http://dj-co.us10.list-manage2.com/subscribe?u=bfc0d03a10f4da311dca71ea8&id=f7c29c37ed
https://www.linkedin.com/company/6415843?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:6415843,idx:1-1-1,tarId:1449657608190,tas:dj%20milj%C3%B8
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