
Bilag: 
 
 
Øget kortlægningsindsats i Vestegnskommunerne og tilstødende kommuner uden for 
København og Frederiksberg 
 

I forhold til den sag, der har været forelagt Miljø- og Grøn Vækst Udvalget er den 
forventede prognose for igangsættelse og afslutning af kortlægningsaktiviteterne i 
de relevante kommuner opdateret og præciseret i dette bilag på baggrund af videre 
fremskredent overblik over den forventede sagsmængde, herunder er status for 
kortlægningsaktiviteterne i Ballerup Kommune og Høje Taastrup Kommune 
tilføjet. 
 
Nedenstående tabel giver status for kortlægningsopgaven ved udgangen af 2012 
samt administrationens forventede aktiviteter i løbet af de kommende 5 år. 
 
For en række kommuner er der ikke angivet mere præcis afslutningsdato end 2017, 
da administrationen ikke kan have fuld sikkerhed for, hvor mange anmodninger om 
de såkaldte 1-års-boligundersøgelser, der kommer ind i forbindelse med 
mistankekortlægningen. Det gør det svært at præcisere, hvornår de indledende 
grundvandskritiske undersøgelser kan færdiggøres – da der hvert år kun kan 
gennemføres et vist antal (typisk 125 stk.). 
 
Kommune  Opslag i 

telefonbøger*) 
Vurdering om 
mistankekortlægning*) 

**) 

Indledende grundvands-
kritiske undersøgelser*)  

***) 
Albertslund Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2013 
Ishøj Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2013 
Ballerup Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2014 
Vallensbæk Er afsluttet Er afsluttet Afsluttes i 2013 
Gladsaxe Oprydning i 

telefonbogsopslag 
Fortsætter i 2013 og og 
afsluttes senest i 2017 

Fortsætter i 2013 og 
afsluttes senest i 2017 

Brøndby Er afsluttet Afsluttes i 2013  Påbegyndes i 2013 og 
afsluttes senest i 2017 

Rødovre Er afsluttet  Fortsætter i 2013 og 
afsluttes i 2015 

Påbegyndes evt. i 2013 og 
afsluttes senest i 2017 

Glostrup Er afsluttet Påbegyndes i 2013 og 
afsluttes i 2015 

Påbegyndes i 2014 og 
afsluttes senest i 2017 

Herlev Påbegyndt i 2012 
og afsluttes i 2013 

Påbegyndes i 2014 eller 
2015 og afsluttes i 2016 

Påbegyndes i 2015 og 
afsluttes i 2017 

Hvidovre Påbegyndes og 
afsluttes i 2013 

Påbegyndes i 2014 eller 
2015 og afsluttes i 2016 

Påbegyndes i 2015 og 
afsluttes i 2017 

*) Aktiviteten er afsluttet i Høje-Taastrup Kommune.  
**) Tidshorisonten er mest usikker for Gladsaxe Kommune, da administrationen af historiske årsager 
har mange grunde der skal gennemgås i denne kommune. 
***) Det har tidligere været antaget, at kortlægningen i Ballerup Kommune var afsluttet, men 
administrationen er i forbindelse med gennemgang af adresser til undersøgelse i 2013 blevet 
opmærksom på, at der udestår ca. 20 indledende grundvandskritiske undersøgelser i kommunen. 


