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Kære Sabrina Dalsø
Region Hovedstaden har den 14. oktober 2016 modtaget din anmodning om aktindsigt vedr.
ejendommen Toftegårds Allé 41, 3. th., 2500 beliggende matr. nr. 1812 Valby, København. I din
anmodning skriver du: ” Den ovennævnte ejendom er sat til salg via vores kontor. I den forbindelse
skal vi venligst bede om aktindsigt for hvilke forurenende aktiviteter/oplysninger der er registreret på
ejendommens matrikel.”
Regionen opfatter din anmodning således, at du søger aktindsigt i status på ejendommen i henhold til
lov om forurenet jord og i dokumenter i forbindelse hermed. Efter opslag i regionens database kan jeg
se, at matriklen ikke er kortlagt. Region Hovedstaden har i deres database en historik for matriklen og
den er vedhæftet her. Andet materiale har Region Hovedstaden ikke.
Du kan evt. prøve at kontakte Københavns Kommune, der muligvis ligger inde med mere materiale, da
de var kortlægningsmyndighed på det tidspunkt, hvor det blev vurderet at ejendommen ikke skulle
kortlægges.
Regionen betragter din anmodning om aktindsigt for fuldt efterkommet og aktindsigtssagen afsluttet.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os igen på mail
miljoe@regionh.dk.
Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Ekstern Konsulent
Direkte: 38 66 50 00
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
E-mail. miljoe@regionh.dk
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Kære Region Hovedstaden

Den ovennævnte ejendom er sat til salg via vores kontor.
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I den forbindelse skal vi venligst bede om aktindsigt for hvilke forurenende aktiviteter/oplysninger der
er registreret på ejendommens matrikel.
Vi har vedhæftet kopi af jordforureningsskema af d. 14.10.2016.
Har I spørgsmål til ovennævnte, er I velkomne til at kontakte vores kontor.
På forhånd tak.

Venlig hilsen
Sabrina Dalsø
Siesbye Kapsch
Administration
Bredgade 30
1260 København K
www.skbolig.dk
Kontor: 33 11 66 22

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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