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NOTAT 

Til: Regionsrådet den 17. maj 2016 

Bilag 3 
Indkomne kommentarer fra to kommuner og administrationens 
bemærkninger til de indkomne kommentarer til Regions Hovedstadens 
udkast til overigt over den forventede offentlige indsats på 
jordforureningsområdet i 2016 

Bilaget indeholder de indkomne kommentarer fra to kommuner. Endvidere har 
en kommune og HOFOR svaret, at de ikke har kommentarer til udkastet. En 
kommune har bedt om at få rettet en fejl adresse på en lokalitet nævnt i bilag 1 
(adresse er rettet i den endelige udgave). 

http://www.regionh.dk/








Administrationens bemærkninger til Frederiksberg Kommunes kommentering 
Efter Frederiksberg Kommune den 12. januar 2016 fremsendte kommentarer til 
regionens indsats i 2016, har kommunen sammen med Københavns Kommune den 28. 
januar 2016 sendt en fælles henvendelse Regionsformanden fra Frederiksberg og 
Københavns Kommuner. I den fælles henvendelse anmoder begge kommuner 
regionen om at ændre på jordforureningsstrategien fra 2014 og prioritere en 
kortlægnings-, undersøgelses- og afværgeindsats i indvindingsoplandet til 
Frederiksberg Vandværk. Den del af Frederiksberg Kommunes kommentarer, der 
vedrører regionens strategi, indgår derfor ikke i administrationens forslag til svar, da 
den fælles henvendelse fra de to kommuner, er besvaret med brev fra 
regionsrådsformanden den 4. marts 2016. Heri foreslås det, at der afholdes et 
dialogmøde mellem udvalgsformændene. 

Med hensyn til regionens indsats i øvrigt overfor grundvandsforurening i 
Frederiksberg Kommune har administrationen følgende bemærkninger til kommunens 
kommentarer. 

Afværgeanlægget på Finsensvej 76, lokalitetsnr. 147-00001, blev i sommeren 2015 
prøvelukket, idet forureningskoncentrationerne i flere år har ligget under stopkriteriet. 
Afværgeanlægget har afværget for cyanid fra gasværksgrunden. Frederiksberg 
Kommune er orienteret om prøvelukningen, og har ikke haft bemærkninger dertil. 

I området Howitzvej/Solbjergvej udfører regionen afværgeindsats på tre lokaliteter: 

• Lokalitetsnr. 147-00015, Howitzvej 43, hvor der afværgepumpes fra én
boring. Anlægget er etableret af Frederiksberg Kommune i 2000. Regionen
har ultimo 2015 forsynet anlægget med SRO (styring, regulering og
overvågning via telefonnettet), hvilket har forøget oppumpningen med en
faktor 4 fra ca. 20 m³/år til 80 m³/år.

• Lokalitetsnr. 147-00002, Solbjergvej 24-30, og lokalitetsnr. 147-00024,
Howitzvej 54-58. Begge lokaliteter er forurenet med chlorerede
opløsningsmidler. Afværgeforanstaltningerne består af oppumpning fra to
boringer. Én på hver lokalitet og med fælles vandbehandlingsanlæg. Dette
anlæg blev etableret af Frederiksberg Kommune i 1997 og har en meget
begrænset oppumpning på ca. 20 m³/år. Ultimo 2015 har Frederiksberg
Kommune tilbudt at ville udføre og betale udvidede undersøgelser, og
regionen har givet tilsagn om et samarbejde om en evt. optimering af
oppumpningen på baggrund af en bedre kortlægning af forureningen.

I forhold til indeklimarisiko, prioriterer regionen at gennemføre undersøgelser og 
afværge på de lokaliteter, hvor der ud fra den kendte viden er størst risiko i forhold til 
aktuel anvendelse til bolig.  





Administrationens bemærkninger til Herlev Kommunes kommentering 
Regionen har forståelse for Herlev Kommunes ønske om at regionen skal gøre en 
indsats for at sikre vandindvindingen i Herlev Kommune og dermed undgå at 
vandindvindingen må lukke med stigende vandspejl til følge. Det er imidlertid fortsat 
ikke et aspekt, som vurderes at kunne indgå med væsentlig vægt i regionens 
prioritering af den offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven.  

Regionsrådet har 2014 foretaget den prioritering, at de midler der er afsat til den 
offentlige undersøgelses- og afværgeindsats frem til 2025 skal gå til at få undersøgt og 
afværget grundvandsforureningerne med chlorerede opløsningsmidler i de områder af 
regionen, hvorfra 80 % af drikkevandet indvindes i regionen. Disse ”80 % -områder” 
er samtidig der hvor indsatsen er billigst at gennemføre. Dvs. at det er i disse områder, 
at det koster mindst pr. indvundet vandmængde at sikre grundvandet. Dels indvindes 
der meget grundvand og dels er der relativt færre forureninger som skal undersøges og 
afværges. 

Regionen vil dog gerne indgå i en tættere dialog og koordinering af kommunens, 
forsyningens og regionens øvrige aktiviteter. Regionen vil derfor gerne mødes med 
Herlev Kommune og HOFOR, for at drøfte, om der er muligheder udenfor 
jordforureningsloven for en fælles indsats for at undgå negative effekter af ændringer i 
indvindingen af drikkevand i et grundvandsområde.  




