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Vedr. Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på 
jordforureningsområdet i 2017. 
 
 
Tak for kommunens bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2017 og nærmeste 
år i henhold til Jordforureningsloven.  
 
Region Hovedstaden har taget Frederiksberg Kommunes kommentarer til efterretning.  
 
Regionen har noteret, at Frederiksberg Kommune fortsat er uenig i regionens strategi for 
prioritering af indsatsområder for grundvandsbeskyttelsen indenfor regionen. Frederiksberg 
Kommunes bemærkninger giver dog ikke anledning til at regionen vil afvige fra ”Vejen til ren jord 
og rent vand”. Det fremgår heraf at regionen frem til 2025, prioriterer at fokusere og afslutte 
indsatsen mod jordforurening med chlorerede opløsningsmidler i de områder, hvorfra 80 % af 
drikkevandsindvindingen i regionen foretages. Det er samtidig i disse områder, det er billigst at 
beskytte grundvandet. Frederiksberg Kommune ligger ikke inden for disse prioriterede områder.  
 
I forhold til indeklima er det regionens prioritering først at undersøge de boliglokaliteter, hvor der 
ud fra eksisterende viden er størst risiko for indeklimapåvirkning, uanset hvor i regionen 
boliglokaliteten ligger. 
 
Regionen har forståelse for dilemmaet vedrørende vandstigning f.eks. som følge af nedsat 
vandindvinding. Det er imidlertid ikke et aspekt, som regionen vurderer indgår i prioriteringen af 
den offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven. 
 
Regionen vil dog gerne i andet regi indgå i drøftelser med Frederiksberg Kommune. I forlængelse 
af fælles henvendelse fra By- og miljøudvalgsformanden på Frederiksberg og Teknik- og 
miljøborgmesteren i København Kommune i foråret 2016 er der nedsat en arbejdsgruppe mellem 
Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune og regionen. 
Arbejdsgruppen ser på forskellige muligheder for samarbejde og koordinering af parternes 
opgaveløsning. Bl.a. ses der på mulighederne for en fælles indsats for at undgå negative effekter af 
ændringer i indvindingen af drikkevand i byområder.  
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Med hensyn til regionens indsats i øvrigt overfor grundvandsforurening i Frederiksberg Kommune 
har administrationen følgende bemærkninger. 
 
Godthåbsvej 152-160 
Frederiksberg Kommune har i september 2016 sendt undersøgelsesrapport til orientering til 
regionen og anmodet om vurdering af nødvendige tiltag. Regionen har svaret på henvendelsen den 
9. januar 2017. Af svaret fremgår bl.a. at yderligere historik og traditionelle boringer vurderes 
nødvendige for at kunne be- eller afkræfte formodningen om forureningskilder i området. Det 
fremgår ligeledes, at regionen på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelig overblik over 
forureningssituationen på Frederiksberg til at foretage en samlet vurdering af forureningsrisici og 
prioriteringer i forhold til indvindingen.  
 
Afværgeanlæggene Solbjergvej /Howitzvej 
Regionen har tidligere givet Frederiksberg Kommune tilsagn om et samarbejde om en evt. 
optimering af oppumpningen på baggrund af en bedre kortlægning af forureningen. Når resultaterne 
af kommunens undersøgelser foreligger, vil regionen se på, om der er belæg for optimering af de 
eksisterende afværgepumpninger. 
 
Smallegade 18 
Lokaliteten 147-00249, matr.nr. 84c og 84d er prioriteret til offentlig indsats i forhold til både 
grundvand og indeklima. Regionen kan dog ikke oplyse, hvornår vi undersøger forureningerne på 
ejendommen nærmere. Grundvandsforureningen bliver tidligst undersøgt efter 2024 og 
indeklimaundersøgelsen bliver formentlig heller ikke indenfor de nærmeste år, da det nuværende 
kendskab til forureningen ikke placerer lokaliteten blandt de højt prioriterede. 
 
Godthåbsvej 174-176 
Regionen har den 13. januar 2017 svaret særskilt på Frederiksberg Kommunes henvendelsen af den 
19. december 2016. Godthåbsvej 174-176 er prioriteret til offentlig indsats i forhold til 
grundvandet, men tidligst i 2025. Der er ikke taget stilling til prioriteringen af regionens indsats 
efter 2024. Godthåbsvej 174-176 er ligeledes prioriteret til offentlig indsats i forhold til indeklima. 
Med forbehold for hvad der måtte komme for dagen af andre højere prioriterede forureninger, vil 
undersøgelse i forhold til indeklimaet på Godthåbsvej 174-176 formentlig komme med på 
regionens næste oversigt over offentlig indsats (dvs. oversigten for 2018).  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Claus Bjørn Billehøj 
Centerdirektør 
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Herlev Kommune 
tf@herlev.dk 
 

Vedr. Herlev Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens udkast til indsats på 
jordforureningsområdet i 2017. 
 
Tak for kommunens bemærkninger til Region Hovedstadens udkast til indsats i 2017 og nærmeste 
år i henhold til Jordforureningsloven.  
 
Region Hovedstaden har taget Herlev Kommunes kommentarer til efterretning.  
 
Regionen har fortsat 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. Men det er fortsat ikke et aspekt, som vurderes at kunne indgå med 
væsentlig vægt i regionens prioritering af den offentlige indsats i henhold til Jordforureningsloven.  
 
Regionen vil dog gerne i andet regi, indgå i drøftelser med Herlev Kommune, andre kommuner og 
vandforsyningsselskaber om muligheder for en fælles indsats for at undgå negative effekter af 
ændringer i indvindingen af drikkevand i byområder.  
 
Der er allerede aftalt møde mellem Herlev Kommune, HOFOR og regionen, hvor temaet er, at 
kommunen, regionen og HOFOR sammen ser på mulighederne for at koordinere parternes indsats 
og opgaveløsning, så mest muligt af vandindvindingen i byområder kan opretholdes, eller 
alternativt sammen finde muligheder for at begrænse de negative effekter af nedsat vandindvinding.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Claus Bjørn Billehøj 
Centerdirektør 
 

  

http://www.regionh.dk/
mailto:tf@herlev.dk

	Svar - 2017 - Frederiksberg Kommune - udgave 21 april
	Svar - 2017 - Herlev Kommune - udgave pr 21 april 2017

