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Kære Jan E. Jørgensen og Morten Kabell 

  

Tak for jeres henvendelse den 28. januar 2016 vedr. regionens grundlæggende priori-

teringer af indsatsen i forhold til jordforurening og beskyttelse af grundvandet i Frede-

riksberg og Københavns kommuner. 

        

I november 2014 godkendte regionsrådet en ny plan for regionens prioritering af jord-

forureningsindsatsen, hvor indsatsen for at beskytte grundvandet i hovedstadsregionen 

samtidig blev intensiveret.  

 

Med den nye plan har regionen valgt at opprioritere beskyttelsen af de områder, hvor-

fra 80 % af drikkevandet indvindes her i regionen. Indsatsen skal ske i løbet af de næ-

ste 10 år. Det er også i disse områder, det vil være billigst at beskytte grundvandet, 

fordi indsatsen sker dér, hvor der er størst risiko, samtidig med, at indsatsen giver mest 

vand af god kvalitet for pengene. Det er desuden fra disse højt prioriterede drikke-

vandsområder, at både de lokale kommuner og borgerne i Frederiksberg og Køben-

havns kommuner i høj grad får deres drikkevand nu og i fremtiden.    

 

Administrationen har i foråret 2015 holdt en række møder med alle kommunerne og 

forsyningerne om regionens nye plan for jordforureningsindsatsen. På mødet med 

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning var der en gensidig forståelse 

for, at regionen må prioritere indsatsen på jordforureningsområdet. Frederiksberg 

Kommune og Frederiksberg Forsyning var dog ikke enige i den faktiske prioritering. 

 

I jeres henvendelse bemærker jeg netop, at I anerkender, at Region Hovedstaden må 

prioritere indsatsen mod jordforurening, men at I er bekymrede over konsekvenserne 

af prioriteringen i forhold til grundvandet under Frederiksberg og Københavns kom-

muner.  

 

Overslagsmæssigt vil regionens udgifter til en samlet oprensningsindsats for at sikre 

en kubikmeter drikkevand på Frederiksberg mod de særligt kritiske stoffer fra forure-

nede grunde være 15-20 kr. pr. kubikmeter. Til sammenligning vil omkostningerne til 

at beskytte en kubikmeter vand inden for de højt prioriterede drikkevandsområder ty-

pisk være 20-70 øre, dvs. mere end 20 gange billigere.   

 

Regionen Hovedstaden har forståelse for dilemmaet vedrørende vandstigning som følge  

af klimaændringer og ændringer i vandindvinding. Regionen er naturligvis interesseret  



   Side 2  

i at have en tæt dialog med kommunerne om koordinering af kommunernes, forsyningernes  

og regionens opgaver. Herunder at se på, om det via fælles indsats er muligt at undgå nega- 

tive effekter af ændringer i indvindingen af drikkevand. Et øget samarbejde om at udnytte  

og genbruge en belastet grundvandsressource kunne være interessant for både kommuner,  

forsyninger og regionen. I forhold til kortlægningsindsatsen er vi derfor åbne over for en tæt 

dialog om, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger kortlægningen efter 2017. 

 

Der er kort sagt en række problemstillinger og fælles interessefelter, som vi kan gå i dialog 

og arbejde tættere sammen om. Jeg har derfor bedt udvalgsformand for miljø- og trafikudvalget Jens 

Mandrup om at tage kontakt til jer, således at der kan sættes et dialogmøde i stand. Forud for mødet 

på politisk niveau vil jeg imidlertid foreslå, at der holdes et møde på direktørniveau med  

henblik på at afklare de tekniske problemstillinger i sagen samt at forberede grundlaget for 

dialogmødet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Sophie Hæstorp Andersen 

Regionsrådsformand, Region Hovedstaden 

 

 

 


