
 

 

 

 

Opgaver og økonomi i forbindelse med overtagelse af den offentlige indsats på jordforurenings-

området 

Kommunalbestyrelsen oversendte d. 16. november 2020 forslag fra 2.viceborgmester Michael Vindfeldt 

og kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om at rette henvendelse til miljøministeren og folketin-

gets miljøudvalg med henblik på at Frederiksberg får tilladelse til at overtage opgaven med at beskytte 

Frederiksbergs grundvand fra Region Hovedstaden. 

 

Ved overtagelse af opgaven fra Region Hovedstaden skal kommunen varetage den offentlige indsats 

overfor jordforurening i (indvindingsoplandet til) Frederiksberg Forsyning. Det drejer sig om følgende 

opgaver: 

 

Regionens opgaver omfatter følgende: 

 Datahåndtering: Drift / Indtastning af data i JAR, Jordforureningsloven Areal Register (Miljøpor-

tal)  

 Kortlægning af forurening, vidensniveau 1 og vidensniveau 2 

 Indledende undersøgelser herunder 1 års-boligundersøgelser 

 Afgrænsende undersøgelser 

 Oprensninger 

 Drift af tekniske oprensningsanlæg 

 Løbende overvågning af forurening 

 

Datahåndtering 

Indtastning og vedligeholdelse af data i JAR. Kræver uddannelse og certificering, installering og service-

ring af program. 

 

Kortlægning af muligt og konkret forurenede arealer  

Når der er mistanke om forurening på en grund, skal grunden kortlægges på vidensniveau 1. Mistanke 

om forurening kommer, når vi for eksempel gennemgår gamle miljøarkiver, telefonbøger eller byggesa-

ger, der viser, at der tidligere har været aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Når der er konstate-

ret forurening på en grund, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2.  

Systematisk kortlægning 

Regionen har i 2019 igangsat systematisk mistankekortlægning af ca. 400 ejendomme på Frederiksberg. 
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Region Hovedstaden har i 2019-2020 udarbejdet historisk redegørelse for ca. 240 ejendomme beliggen-

de i område med særlige drikkevandsinteresser (stort set hele FK), hvoraf 150 er blevet kortlagt som 

muligt forurenet. Regionen forventer at have afsluttet den systematiske mistankekortlægning i slutningen 

af 2021. 

Indledende undersøgelser (V2-undersøgelser) 

Undersøgelser af V1-kortlagte grunde, hvor der er bolig og/eller som ligger i område med særlige drikke-

vandinteresser. Region Hovedstaden har pt. udført/igangsat ca. 60 indledende undersøgelser på Frede-

riksberg. Region Hovedstaden forventer i alt at skulle udføre ca. 100 indledende undersøgelser på ejen-

domme med aktiviteter med grundvandskritiske stoffer i perioden 2020-2024 på Frederiksberg. 

Værditabsundersøgelser 

Administration af tilskudsordningen og udførelse af værditabsundersøgelser. Boligejere, der uforvarende 

har erhvervet en forurenet grund, kan søge Værditabsordningen om oprensning af grunden med egenbe-

taling på op til 40.000 kr. 

Jordforureningslovens §§ 26 og 27 fastlægger, hvilke ejendomme, der er omfattet af ordningen. Følgen-
de skal blandt andet være opfyldt: 

 Ejendommen skal den 1. september 1993 være forurenet. For at kunne benytte værditabsordningen 
kræves det således, at lokaliteten er kortlagt som forurenet efter Jordforureningslovens §5 eller opfylder 
betingelserne herfor. Visse forureninger fra villaolietanke, der er konstateret før 1. marts 2000 er dog 
også omfattet. 

 Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for det oprindelige lovforslags fremsættel-
se den 18. november 1992 samt stadig anvendes til helårsbeboelse på anmodningstidspunktet. 

 Grundejeren skal have erhvervet ejendommen i forurenet tilstand. 

 Da grundejeren købte ejendommen vidste vedkommende ikke - eller burde vide - at ejendommen var 
forurenet. Der gælder dog særlige regler for erhvervelse ved f.eks. arv og for ejelejrlighedsejendomme. 

Boligundersøgelser 

Boligejere af grunde, der bliver kortlagt på vidensniveau 1, har en særlig ret til at få undersøgt deres 

boliggrunde inden for et år fra de ansøger om det. Undersøgelsen vil fastslå, om grunden er forurenet 

eller ej. 

Afgrænsende undersøgelser 

Undersøgelser af V2-kortlagte grunde af forurening, der udgør en potentiel risiko for grundvandsressour-

cen der bruges til drikkevand og/eller indeklima i boliger. Region Hovedstaden har ingen planlagte un-

dersøgelser på Frederiksberg. 

Oprensninger 

Oprensning af forurening, der udgør en risiko for grundvand eller indeklima. Region Hovedstaden har 

ingen planlagte oprensninger på Frederiksberg. 
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Igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg, jf. RH offentlig indsats i 2019-2020 

 

 

Grunde med løbende overvågning af forureningen, jf. RH offentlig indsats 2019-2020 

 

 

 

 

Samlede omkostninger til grundvandsbeskyttelse over 30 år ved indvinding på 2,5 mio. m3. jf. RH 

offentlig indsats 2019-2020 
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Estimerede omkostninger til grundvandsbeskyttelse over 30 år ved indvinding på 2,5 mio. m3 jf. 

Frederiksberg Kommunes og Frederiksberg Forsynings samfundsøkonomiske analyse (2018) 

 

 Opgaven med historisk redegørelse / systematisk kortlægning er i gang.  

 

 

Jannie Jesse (jaje18) 

Specialkonsulent - Cand. scient. 

 


