
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Jordplanen – status efter 4 år 
(orienteringssag)

Prioriteret liste 2019 (beslutningssag)

Møde i Miljø- og klimaudvalget den 30. oktober 2018
v/enhedschef Carsten Bagge Jensen og enhedschef Gitte Ellehave Schultz

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi har valgt at slå de næste to sager om ”Status for fremdrift af jordplanen” og ”Prioriteret liste for jordforureningsindsatsen i 2019” sammen i denne præsentation, da de to sager hænger tæt sammen.Indledningsvis vil vi ganske kort sætte rammen for regionens arbejde med jordforurening og de udfordringer, som vi har hér i hovedstadsregionen.Derefter vil vi give en status for fremdriften på vores arbejde med kortlægning og beskyttelse af grundvandet.Vi kommer ikke ind på alle elementerne i Jordplanen. Det har vi ikke tid til i dag, så noget, er vi nødt til at springe over. Det betyder ikke, at I ikke må stille spørgsmål til disse dele – det er I naturligvis meget velkomne til.  Efter status for fremdriften ser vi nærmere på forslaget til den konkrete prioritering af undersøgelser og oprensninger i 2019.



Forurening i jord og grundvand
Regionens ansvar er at kortlægge, undersøge og oprense 
forurening, som

•kan ødelægge det grundvand, der bruges til drikkevand

•udgør en risiko for borgernes sundhed
•udgør en risiko for vandmiljøet i søer, vandløb og kyster 
(overfladevand) og natur

Ikke al jordforurening skal fjernes 
– kun den del, der udgør en risiko.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som myndighed har vi ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense jordforurening, som udgør en risiko forDet grundvand vi bruger til drikkevand – både i dag og i fremtidenBorgernes sundhed – både forurening, der kan dampe op af jorden og ind i huse og forurening i havejordenVandmiljøet i søer, vandløb og havet – kaldet overfladevand. Vandmiljøet er en ny opgave, som vi fik i 2014. På næste møde i Miljø- og klimaudvalget vil I blive præsenteret for en status for vores arbejde i forhold til vandmiljøet. Så det kommer vi ikke nærmere ind på i dag.Det er IKKE al jordforurening, der skal renses op. KUN den del af jordforureningen, der udgør en risiko.Derfor er mange grunde være kortlagt uden at være omfattet af regionens indsats. Og mange grunde vil forblive at være kortlagt, selv om regionen har udført en oprensning. Kortlægningen er med til at fastholde viden om forureningen, så der kan tages højde for forureningen, hvis grunden engang skal bruges til noget andet – fx hvis en dag skal bygges boliger på en gammel industrigrund. Det ser vi mange steder i forbindelse med byudvikling.



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Forurening i jord og grundvand

Indsatsen sker i henhold til Region Hovedstadens politisk vedtagne 
jordplan ‘Vejen til ren jord og rent vand’ og fokus er rettet mod

•grundvandet – 80 % af grundvandet skal være sikret inden 2025 
•skabe overblik
•samarbejde med kommuner og vandforsyninger
•innovation 
Ressourcer til jordforureningsområdet i 2018:
140 mio. kr. og 79 årsværk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores arbejde på jordforureningsområdet sker i henhold til jordforureningsloven. Hvordan arbejdet udføres, er beskrevet nærmere i den politisk vedtagne jordplan for Region Hovedstaden ”Vejen til rent jord og rent vand”.Jordplanens overordnede fokus er at beskytte grundvandet – så vi på 10 år har sikret 80 % af det grundvand, vi bruger til drikkevand - dvs. at vandet skal være sikret inden 2025.  Jordplanen har også fokus på at skabe overblik over, hvor der er forurenet. Derfor kortlægge vi alle de steder, hvor der er forurenet, og hvor der kan være forurenet og udfører en indsats, hvis forureningen udgør en risiko for grundvand og borgernes sundhed. Borgerne i hovedstadsregionen skal kunne leve trygt uden risiko for gener fra jordforurening..Regionen vil også gerne være med til at skabe gode rammer for kommuner og bygherrer i forbindelse med byudvikling og nybyggeri i områder med jordforurening. Og vi arbejder tæt sammen med kommuner og vandforsyninger om beskyttelse af grundvandet.Vores arbejde med jordforurening skaber behov for nye løsninger. Udfordringerne og efterspørgslen er grundlaget for udvikling og vækst. Vi har fokus på, at der sker innovation som effektiviserer driften, og at der sker effektiv nyttiggørelse og kommercialisering. I 2018 har vi budgetteret med 140 mio. kr. og 79 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet.Vi har afsat:34 mio. kr. til at den indledende indsats med at kortlægge og undersøge forurening – det svarer til ca. ¼-del af midlerne 96 mio. kr. den videregående indsats med nærmere undersøgelse, oprensning og drift af tekniske anlæg, fordelt med34 mio. kr. til at undersøge forureningerne nærmere og vurdere risici for drikkevand og borgernes sundhed62 mio. kr. til at rense op. Pengene går også til at drive de tekniske oprensningsanlæg, som står forskellige steder i regionen og sikrer, at forureningen fx ikke spreder sig eller damper op i boliger og ødelægger indeklimaet. Pengene går også til at overvåge forurening og til innovation og udvikling af nye teknikker.2 mio. kr. til borgerrettede opgaver som fx råd og vejledning til borgerne, besvarelse af forespørgsler om jordforurening, udtalelser i forbindelse med byggeri på forurenede grunde og godkendelse af undersøgelser/oprensninger betalt af private bygherrer8 mio. kr. til it, miljødata, ledelse og planlægning, fordelt med 4 mio. kr. til it og miljødata, dvs. til indberetning af data til fx Danmarks Miljøportal, vedligeholde og udvikling af databaser og udvikling af digitale løsninger til øget borgerservice.4 mio. kr. til administration og planlægningMed vores økonomi og årsværk tegner vi os for mere end halvdelen af den samlede økonomi til jordforureningsindsatsen i hele Danmark – og for mere end halvdelen af den økonomi, der bruges på at rense op.OBS - Bornholms Regionskommune har en særlig status på jordforureningsområdet, hvor regionskommunen varetager opgaverne på lige fod med de fem regioner. Jordforurening på Bornholm er derfor ikke en del af Region Hovedstadens indsats og indgår heller ikke i regionens økonomi til området.



Udfordringer i Region Hovedstaden

•Stor befolkningstæthed og mange gamle industriområder
•Vi bor og lever ovenpå vores grundvand
•Hvis vandboringer bliver forurenet, kan de ikke flyttes 
•Behovet for at beskytte grundvandet er ekstra stort i Hovedstaden
•Fokus på klorerede opløsningsmidler 
•Pesticider – også hos os
•Kortlægning af København og Frederiksberg
•DUT-forhandling med staten om sikring af vandmiljøet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Region Hovedstaden er kendetegnet ved:Befolkningstætheden er meget større her hos os end i resten af landet. Vi har mange gamle industriområder, som kan forurene grundvandet. Vi bor og lever oven på det grundvand, vi bruger til drikkevand. Hvis vandboringerne bliver forurenet, kan de ikke flyttes andre steder hen hér i regionen. Behovet for at beskytte grundvandet er derfor ekstra stort hos os. Vi fokuserer på klorerede opløsningsmidler, som udgør den største risiko for grundvandet og indeklimaet i boliger i hovedstadsregionen. Stofferne har fx været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. En liter opløsningsmiddel kan ødelægge over 30.000 danskeres vandforbrug i et år.Pesticider er også begyndt at dukke op hér hos os. Og kan vise sig at være et større problem end først antaget. Den store vandforsyning HOFOR i Københavnsområdet har bl.a. fundet pesticider i vandet og har valgt at lukke nogle af sine vandboringerVi er meget langt med den systematiske kortlægning af muligt forurenede grunde, men er endnu ikke gået i gang med kortlægningen i de meget gamle byområder i København og på Frederiksberg.DUT-forhandling er naturligvis alle fem regioners forhandling med staten. Det er afgørende for os i Region Hovedstaden, at vi får ekstra penge til denne opgave, da vi ellers skal flytte penge fra vores vigtige indsats med at beskytte grundvandet og borgernes sundhed.



Status for kortlægningsindsatsen
Oktober 2018

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil nu se nærmere på fremdriften af vores systematiske kortlægning.Inden Jordplanen blev vedtaget i 2014, var vi allerede færdig med den systematiske kortlægning i en stor del af hovedstadsregionen – nemlig de kommuner, der er farvet mørkegrønne hér på kortet.Jordplanen har fastholdt regionsrådets beslutning om at kortlægge forurenede grunde på Vestegnen og tilstødende kommuner uden for Frederiksberg og København. Kortlægningen på Vestegnen har omfattet:  mistankekortlægning af muligt forurenede grunde – det vi også kalder ‘Kortlægning på vidensniveau 1’. Mistankekortlægning betyder kort fortalt, at vi ude hos kommunerne indsamler oplysninger om grunde, hvor der tidligere har været industri eller aktiviteter, der kan forurene jorden. Vi gennemgår oplysningerne, og hvis vi – ud fra vores erfaringer – vurderer, at aktiviteterne på grunden kan forurene jorden, bliver grunden kortlagt som muligt forurenet.indledende forureningsundersøgelser på de grunde, hvor der har været håndteret stoffer, som er særligt kritiske overfor grundvandet. Og de kritiske stoffer er som nævnt de klorerede opløsningsmidler, der bl.a. har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele.Det lysegrønne kommuner på Vestegnen er i dag færdigkortlagt. Det sammen er den del af Gribskov Kommune, hvor vi manglede at lave systematisk kortlægning dengang Jordplanen blev vedtaget.Lige nu er vi i gang med kortlægningen i den del af Halsnæs Kommune, som vi endnu ikke har kortlagt. Og i Dragør Kommune. I Halsnæs og Dragør bliver vi færdige med kortlægningen i løbet af 2019.Tilbage er så Frederiksberg, København og Tårnby kommuner, hvor vi endnu ikke er gået i gang med den systematiske kortlægning.I 2019 forventer vi at påbegynde kortlægningen af muligt forurenede grunde i Frederiksberg Kommune, da der er tale om en forholdsvis afgrænset opgave, der kan klares inden for en kortere tidshorisont (forventeligt 1-2 år). En række ejendomme på Frederiksberg er både placeret ovenpå grundvandsområder og anvendes til bolig, så her vil kortlægningen tilgodese at skabe overblik over mulige jordforureninger både i forhold til grundvandsbeskyttelsen og anvendelse til bolig.Jordforurening på boliggrundeSideløbende med de indledende undersøgelser i forhold til grundvandet, udfører vi også undersøgelser på boliggrunde, når ejeren bederregionen om det. Det er en særlig ret, som ejere af mistankekortlagte boliggrunde har. Det er gratis for ejeren at bede regionen om en sådan afklaring/undersøgelse.Undersøgelserne skal udføres inden for et år efter ejeren har bedt om den. I boliger, hvor der er høj risiko for indeklimaet på grund af afdampning fra jordforurening, udfører vi desuden en indsats for at sikre, at forureningen ikke påvirker borgernes sundhed.Boligundersøgelserne udfører vi overalt i regionen, når ejeren anmoder om det (ikke kun på Vestegnen eller de højt prioriterede grundvandsområder).
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Nytteværdien af kortlægning

Kortlægningen bruges til at:
•afklare og risikovurdere
•give råd og vejledning
•målrette indsatsen
•fastholde viden
•fremtidig anvendelse kan ske uproblematisk
•kommende købere får besked om forurening

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kortlægningen udgør fundamentet i al vores arbejde med forurenede grunde – hvis vi ikke ved, hvor forureningen er, kan vi ikke gøre noget ved den. Den svarer til de screening, der udføres på sundhedsområdet, for at finde frem til de sygdomme, der skal sættes ind overfor.Nytteværdien af kortlægningen er mangesidet. Vi bruger kortlægningen til:at afklare og risikovurdere forurening, så borgere og virksomhedsejere kan få vished om deres grund. En afklaring, der kan afhjælpe den fastlåste situation, som i hvert fald boligejere kan føle sig i, når vi kortlægger deres grund.at kunne give borgere og virksomhedsejere de rigtige råd og vejledningat finde de problematiske forureninger, vi skal gøre noget ved – målrette indsatsen og bruge pengene mest effektivt dér, hvor de gør mest gavnat fastholde viden om forurening og sikrer, at forureningen ikke bliver spredt til steder, hvor den kan gøre mere skade – skrækscenariet, at den forurenede jord havner i en børnehaveat en fremtidig anvendelse sker, så borgere kan leve trygt med forureningat kommende købere får besked om forureningen eller den mulige forurening – de køber ikke ‘katten i sækken’Kortlægning af forurening har derfor en stor samfundsmæssig værdi – og ikke noget vi bare gør for at genere borgere og virksomhedsejere.



Region Hovedstaden
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hovedfokus i jordplanen er som nævnt hurtigere rent grundvand.Frem til 2025 skal 80 % af grundvandet beskyttes. Områderne med de 80 % af grundvandet er de mørkerøde områder her på kortet til venstre (de mørkerøde områder er også vist på kortet i bilag 1 i mødesagen  om ”Status for fremdriften af Jordplanen”)Når vi beskytter grundvandet, undersøger vi alle særligt forurenede grunde og reducerer forureningen, så den ikke kan ødelægge grundvandet.Som vi allerede har nævnt, er vores fokus rettet på forurening med klorerede opløsningsmidler, fordi disse stoffer i selv meget små mængder kan ødelægge grundvandet. Stofferne kan også fordampe fra jorden og op i boliger og påvirke indeklimaet. Vi beskytter grundvandet som en helhedsorienteret indsats i det enkelte indvindingsopland. Indvindingsoplandet er dér, hvor en vandforsyning/vandværk henter sit drikkevand. Det vil sige, at vi undersøger og risikovurderer alle grunde med klorerede opløsningsmidler inden for et indvindingsopland ad gangen. Når vi har overblik over alle grundene, vurderer vi i hvilket omfang, der skal renses op. Herefter planlægger vi oprensningsindsatsen i indvindingsoplandet, så alle nødvendige oprensninger bliver gennemført på ’en gang’. Denne tilgang er ny i forhold til tidligere, hvor vi lidt mere sprang fra ”tue til tue”.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ser vi på fremdriften opgjort i forhold til ’80 %’-områderne –  altså opgjort i forhold til de mørkerøde områder på kortet til venstra (og bilag 1 i mødesagen), ser billedet sådan ud – det grøn/gule kort til højre:De mørkegrønne områder er de grundvandsområder, som vi i dag har undersøgt og renset op i forhold til forurening med klorerede opløsningsmidler. De mørkegrønne områder svarer til 15 procent af den samlede grundvandsressource, der bruges til drikkevand i hovedstadsregionen.  I de lysegrønne områder er vi godt i gang med den grundvandsbeskyttende indsats. Mens indsatsen i de sidste områder – de gule grundvandsområder - er påbegyndt.I løbet af det sidste år har 8 området ændret status fra ”påbegyndt” til ”godt i gang” – altså gået fra gul til lysegrøn.De røde og lyserøde områder er ikke omfattet af ’80 % områderne’, så har vi pt. som udgangspunkt ingen indsats i forhold grundvandet; med mindre der er tale om et allerede igangsat teknisk anlæg til at rense grundvandet eller fastholde forureningen.



Nytteværdi - oprensning af hensyn til grundvand: 
Oprensning i Reerslev og effekt på Solhøj Kildeplads

Samlet indsatsplan for 
Solhøj opland koster:     
0,5  kr. pr.m3

Tænkte alternativer:
1. Rensning for klorerede 

opl. på vandværk:  0,8 kr. 
pr m3

2. Flytning af kildeplads :                                  
1,5  kr. pr m3

(NB! ekskl. beskyttelse af                 
ny kildeplads)

Konklusion: 
Grundvandsbeskyttelse er 
konkurrencedygtig i forhold til 
flytning af vandboringer og 
oprensning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil også se nærmere på nytteværdien af vores oprensninger af forurening i forhold til grundvandet. Her vil jeg tage udgangspunkt i en meget stor og kompliceret forureningssag fra Reerslev – en landsby nær Høje-Taastrup.I landsbyen lå engang et pelsrenseri som i mange år benyttede klorerede opløsningsmidler til rensning af skind og pelse. Rensevæsken blev hældt i kloakken eller direkte ud på jorden, hvor der i dag er parcelhuse. Undersøgelser viste, at der kunne ligge op mod 10 tons opløsningsmidler i jorden. Hvis forureningen blev spredt til grundvandet, ville det betyde, at Danmarks største vandforsyning Solhøj Kildeplads måtte lukke. Solhøj Kildeplads forsyner 75.000 københavnere med drikkevand og en lukning ville derfor have store konsekvenser for hovedstadsområdet. Vi valgt med stor succes at benytte en ny metode, hvor forureningen koges væk ved hjælp af lange ’dypkogere’. Hvis vi ikke havde haft denne metode, ville alternativet være at ventilere under husene og oppumpe forurenet grundvand i måske 1000 år.Den samlede indsats for at beskytte vandet har kostet tæt på 74 mio. kr. – herfra 50 mio. kr. for regionens indsats – hvilket svarer til ca. 50 øre pr. kubikmeter vand set over en periode på 50 år.Til sammenligning ville det koste 70 øre pr. kubikmeter at rense vandet og 1,5 kr. pr. kubikmeter at flytte vandboringerne.Effekten af oprensningen ses allerede nu. Både i regionens overvågningsboringer og i vandværkets vandboringer, hvor indholdet af forurening er faldet så meget, at vandværket igen kan bruge vandboringerne.Det kan altså godt betale sig at rense op, selv om det koster mange penge.



Justering af Jordplanen

Kortlægning udestår i Frederiksberg, København og Tårnby

Ændrede forudsætninger:
•Justering af grundvandsområderne -> flere forurenede grunde
•Nye oplysninger i færdigkortlagte grundvandsområder
•Pesticider kan vise sig at være mere problematisk end antaget

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som sagt er vi snart færdige med kortlægningen på Vestegnen, og i Gribskov, Halsnæs og Dragør kommuner. Så mangler vi Frederiksberg, København og Tårnby kommuner. Vi vil gerne drøfte rækkefølgen for denne kortlægning med jer. En drøftelse som vil foregå i det kommende halve år.Overordnet set forløber vores arbejde med at beskytte grundvandet fint og planmæssigt i henhold til Jordplanen.Samtidig må vi erkende, at der siden vedtagelse af planen er er sket ændringer i forudsætningerne, som gør, at vi er nødt til at justere Jordplanen. Det drejer sig om følgende ændringer:Staten justerer løbende på størrelsen af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandforsyninger. Det betyder, at nogle områder bliver større, mens andre områder bliver mindre. Samlet set betyder det, at der er kommet flere forurenede grunde inden for de områder, som regionen skal undersøge og rense op, end der var, da Jordplanen blev udarbejdet.Selv om den systematiske kortlægning er afsluttet i store dele af de områder, hvor 80 % af grundvandet skal være sikret inden 2025, dukker der af og til nye oplysninger op. Det kan ikke undgås. Administrationen prioriterer at undersøge disse grunde for at færdigafklare de enkelte grundvandsområder, da dette sikrer en optimal oprensningsindsats. Det betyder dog samtidig, at administrationen er nødt til at ’gå tilbage’ til områder, der egentlig var afsluttede. Pesticider i grundvandet har på det seneste vist sig at være et større og mere udfordrende problem end hidtil antaget – også i Region Hovedstaden. Det gælder både pesticider som i dag er forbudte og pesticider som er tilladte. Den gældende Jordplan omfatter også en indsats overfor pesticider i form af undersøgelser og eventuel oprensning. Men Jordplanen tager ikke højde for, at pesticider måske kan udgøre et større og mere udbredt problem i hovedstadsregionen, så regionen bliver nødt til at tage sig af langt flere pesticidpunktkilder end oprindeligt antaget.De nævnte forudsætninger har betydning for den økonomiske beregning, der ligger bag Jordplanen. Flere forurenede grunde; herunder eventuelle pesticidforureninger, betyder, at opgaven med at beskytte grundvandet bliver større og dyrere end antaget i forudsætningerne for Jordplanen. Grundlaget for at kunne nå det ambitiøse mål om at beskytte 80 % af grundvandet på 10 år er således ændret markant, og derfor er der behov for en justering af Jordplanen.



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Forslag til 
prioriteret liste for 2019
Beslutningssag

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi går vi så over til at se nærmere på vores forslag til prioriteret liste for 2019 – altså vores forslag til, hvor der skal undersøges og renses op næste år.



Forslag til prioriterede grunde 2019

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med Jordplanen beskytter vi grundvandet som en helhedsorienteret indsats i det enkelte indvindingsopland – dér, hvor en vandforsyning/vandværk henter sit drikkevand. Altså undersøge og risikovurdere alle grunde med klorerede opløsningsmidler inden for et indvindingsopland for på den måde at blive færdige ‘én gang for alle’.Firkanterne viser de forureninger, som vi allerede er i gang med at undersøge nærmere. Undersøgelser som skal fortsætte i det nye år. De blå firkanter er undersøgelser i forhold til grundvandet. De grønne er undersøgelser i forhold til både grundvand og indeklima i boliger. De blå og grønne firkanter ligger stort set alle sammen inden for de mørkerøde områder – 80 % af grundvandet områder. De gule firkanter er undersøgelser i forhold til indeklimaet. De udføres mere spredt, idet undersøgelser og oprensninger i forhold til indeklimaet jo ikke kun er koncentreret i de mørkerøde områder. De udføres over hele regionen, hvis der er risiko.Trekanterne er de nye afgrænsende undersøgelser, som vi lægger op til i forslaget – de blå er undersøgelser i forhold til grundvandet og ligger alle sammen inden for de mørkerøde 80 % områder – altså helt i tråd med jordplanen. De gule er i forhold til indeklimaet.En liste med adresserne på de grunde, hvor undersøgelserne skal fortsætte og de nye undersøgelser, vi lægger op til findes i bilag 1 i mødesagen om den prioriterede liste.



Forslag til prioriterede grunde 2019

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forhold til oprensninger er billedet det samme som ved de afgrænsende undersøgelser.Firkanterne viser de forureninger, som vi allerede er i gang med at rense op. Oprensninger, der skal fortsætte i det nye år. De blå firkanter er oprensninger i forhold til grundvandet. De grønne er oprensninger i forhold til grundvand og indeklima i boliger. De blå og grønne kasser ligger stort set alle sammen inden for de mørkerøde områder – 80 % af grundvandet områder.De gule firkanter er oprensninger i forhold til indeklimaet. Og igen – de udføres over hele regionen, hvis der er risiko for indeklimaet. Og ikke kun i de mørkerøde områder.Trekanterne er de nye oprensninger i 2019, som vi lægger op til i forslaget. De nye oprensninger sker af hensyn til grundvandet. Cirklerne er kommende oprensninger, som vi lægger op til at igangsætte efter 2019.En liste med adresserne på de grunde, hvor oprensningerne skal fortsætte og de nye oprensninger, vi lægger op til, findes i bilag 1 i mødesagen om den prioriterede liste.



Liste over aktive anlæg 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forhold til drift af tekniske oprensningsanlæg – altså anlæg som sikrer, at forureningen ikke spreder sig yderligere – har vi - som det fremgår af dette kort – en række anlæg (hovedparten) uden for de mørkerøde ‘80 %’-områder.De fleste anlæg ligger faktisk i de områder i regionen, der er prioriteret lavest eller allerlavest i jordplanen – de lyserøde områder.Det er anlæg som har været i gang i mange år – og lang tid før jordplanen blev vedtaget. Det er anlæg der både minimerer truslen overfor grundvandet; og i nogle tilfælde også sikre indeklimaet i boliger.Vi sørger naturligvis for løbende at optimere driften af disse anlæg. Og slukker også for de anlæg, der med tiden har minimeret forureningen så meget, at den ikke længere kan ødelægge det grundvand, der bruges til drikkevand.Når vi ikke bare slukker for anlæggene i de lavest prioriterede områder – de lyserøde områder – skyldes det både, at områderne ikke er fuldstændig afskrevet, og at der efter vores bedste overbevisning kan påvises en væsentlig og blivende effekt på kvaliteten af grundvandet inden for en rimelig tidshorisont.En liste med adresserne på de grunde, hvor vi har tekniske oprensningsanlæg findes i bilag 1 i mødesagen om den prioriterede liste.



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

OBS
• Her følger tre slide, som måske skal bruges i stedet for de slides, der er med i 
præsentationen

• En slide med fordeling af økonomi og årsværk

• En slide om pesticider



Økonomi og årsværk til jordforureningsindsatsen i 2018

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I 2018 har vi budgetteret med 140 mio. kr. og 79 årsværk til indsatsen på jordforureningsområdet.Vi har afsat:34 mio. kr. til at den indledende indsats med at kortlægge og undersøge forurening – det svarer til ca. ¼-del af midlerne 96 mio. kr. den videregående indsats med nærmere undersøgelse, oprensning og drift af tekniske anlæg, fordelt med34 mio. kr. til at undersøge forureningerne nærmere og vurdere risici for drikkevand og borgernes sundhed62 mio. kr. til at rense op. Pengene går også til at drive de tekniske oprensningsanlæg, som står forskellige steder i regionen og sikrer, at forureningen fx ikke spreder sig eller damper op i boliger og ødelægger indeklimaet. Pengene går også til at overvåge forurening og til innovation og udvikling af nye teknikker.2 mio. kr. til borgerrettede opgaver som fx råd og vejledning til borgerne, besvarelse af forespørgsler om jordforurening, udtalelser i forbindelse med byggeri på forurenede grunde og godkendelse af undersøgelser/oprensninger betalt af private bygherrer8 mio. kr. til it, miljødata, ledelse og planlægning, fordelt med 4 mio. kr. til it og miljødata, dvs. til indberetning af data til fx Danmarks Miljøportal, vedligeholde og udvikling af databaser og udvikling af digitale løsninger til øget borgerservice.4 mio. kr. til administration og planlægningMed vores økonomi og årsværk tegner vi os for mere end halvdelen af den samlede økonomi til jordforureningsindsatsen i hele Danmark – og for mere end halvdelen af den økonomi, der bruges på at rense op.OBS - Bornholms Regionskommune har en særlig status på jordforureningsområdet, hvor regionskommunen varetager opgaverne på lige fod med de fem regioner. Jordforurening på Bornholm er derfor ikke en del af Region Hovedstadens indsats og indgår heller ikke i regionens økonomi til området.
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Kort : Sum pesticider.
Grønne prikker svarer til indvindingsboringer uden pesticider. 
Gul betyder, at der er påvist pesticider og orange/rød betyder, at 
kvalitetskriteriet er overskredet. Der er påvist pesticider i 0,5 % af 
indvindingsboringerne. . Der vil løbende indkomme flere resultater i takt 
med at vandværkerne gennemfører analyserne.

Indsats i forhold til pesticider

• Det seneste år er der påvist pesticider i et stigende antal 
drikkevandsboringer

• De nypåviste pesticider er særligt udfordrende, bl.a er det 
mest udbredte af de nypåviste DMS(Dimethylsulfamid) et 
nedbrydningsprodukt, som stammer fra både et 
svampemiddel (Totylfluanid) som har været anvendt i frugt-
og bæravl og et nedbrydningsprodukt af et 
biocid/konserveringsmiddel (Dichlorfluanid), som har været 
anvendt i træbeskyttelsesmidler

• Region Hovedstaden samarbejder pt. med kommuner og 
vandforsyninger i 2 områder (Marbæk, Frederikssund K.) og 
Nybølle, Egedal, Høje-Taastrup K, + Region Sjælland) om at 
opspore kilder og evt. indsats i forhold til pesticider


	Jordplanen – status efter 4 år (orienteringssag)��Prioriteret liste 2019 (beslutningssag)
	Forurening i jord og grundvand�
	Forurening i jord og grundvand�
	Udfordringer i Region Hovedstaden��
	Dias nummer 5
	Nytteværdien af kortlægning�
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Justering af Jordplanen�
	��Forslag til �prioriteret liste for 2019��Beslutningssag
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	OBS
	Økonomi og årsværk til jordforureningsindsatsen i 2018�
	Dias nummer 17

