
 

 

 

  

 

 

Region Hovedstaden 

Center for Regional Udvikling 

miljoe@regionh.dk 

 

 Dato: XX-01-2021 

Sagsnr: 09.08.00-G00-8-20 

 

 

Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige ind-

sats i 2021 på jordforureningsområdet 

Region Hovedstaden har den 23. november 2020 sendt udkast til Oversigt over den forventede 

offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2021 og nærmeste år til kom-

mentering. 

Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til at kommentere regionens udkast inden den 

30. januar 2021. 

Planlagte tiltag på Frederiksberg i 2021 og kommende år 

Region Hovedstaden har planlagt følgende indsatser på Frederiksberg for året 2021 og de nær-

meste år: 

 Fortsat drift af tekniske afværgeanlæg på fem lokaliteter til beskyttelse af grundvandsres-

sourcen (147-00001A, 147-00002, 147-00007, 147-00015, 147-00252) 

 Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lo-

kalitet (147-00011) 

 Fortsat monitering af grundvandsforurening på fire lokaliteter (147-00004, 147-00009, 147-

00016, 147-00020) 

 Fortsættelse af igangværende afgrænsende undersøgelse i forhold til indeklima på én loka-

litet (147-00062) 

 



 

 

Frederiksberg Kommune har følgende kommentarer til oversigten 

Frederiksberg Kommune konstaterer, at regionens prioritering af indsatsen på jordforureningsom-

rådet er i overensstemmelse med 10-års strategien ”Vejen til ren jord og rent vand II” vedtaget af 

Regionsrådet i november 2019.  

Frederiksberg Kommune har noteret sig, at regionens indsats på Frederiksberg fortsat er meget 

begrænset, og dette på trods af: 

 At hele kommunen ligger i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S med indvinding 

af grundvand til drikkevandsproduktion på 2,5 mio. m3 grundvand årligt 

 At hele kommunen er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser eller et 

område med drikkevandsinteresser 

 At der er meget følsom anvendelse i kommunen (Danmarks tættest befolkede kommune) 

Frederiksberg Kommune er på den baggrund uenig i regionens strategi for prioritering af indsats-

områder for grundvandsbeskyttelse frem til 2030, der ikke omfatter Frederiksberg Vands indvin-

dingsopland.  

Vedlagt som bilag 1 ses aktuelle sager, hvor Frederiksberg Kommune anmoder regionen om at 

prioritere den offentlige indsats.  

Væsentlige grundvandsforureninger 

Frederiksberg Kommune skal ydermere henlede regionens opmærksomhed på, at der i kommu-

nens grundvandsovervågning for 2019, fortsat er påvist stigende koncentrationer af klorerede op-

løsningsmidler i flere moniteringsboringer, som på længere sigt vurderes at kunne udgøre en risiko 

for Frederiksberg Vands indvinding.  

Derudover har Frederiksberg Kommune i 2019 fået udført en screening for pesticidet DMS (N,N-

dimetylsulfamid) i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk. Der blev påvist DMS i 43 af 60 

undersøgte boringer og overskridelser af Miljøstyrelsens grænseværdi for drikkevand i 11 af bo-

ringerne. Derudover er der påvist DMS i de fem indvindingsboringer, men under grænseværdien 

for drikkevand. 

Vandindvindingen på Frederiksberg er efter vores opfattelse af regional betydning med sin årlige 

indvinding på ca. 2,5 mio. m3 grundvand til drikkevandsproduktion. Hvis indvindingen på Frede-

riksberg stoppes, evt. grundet forurening, vil dette føre til, at de 2,5 mio. m3 drikkevand der produ-

ceres i dag, skal købes udefra og derved medføre øget drikkevandsindvinding i andre områder. 

Derudover viser grundvandsmodelberegninger, at et stop i indvindingen på Frederiksberg vil føre 

til stigninger i grundvandsspejlet centralt på Frederiksberg på op til 8-16 meter, hvilket vurderes at 

kunne få negative konsekvenser for bygninger i både Frederiksberg og Københavns kommuner 

(vand i kældre). Desuden vil dette også forhindre klimatilpasning gennem nedsivning af overflade-

vand til grundvandsmagasinerne. Der vil være store investeringer, både allerede foretagne og nært 

forestående, der risikerer at være spildt. 



 

 

Frederiksberg og Københavns Kommuner har et tæt samarbejde med regionen blandt andet om-

kring den grundvandsbeskyttende indsats i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S. Senest 

er der i december 2020 afholdt arbejdsmøde om Frederiksberg Kommunes forestående indsats-

plan for grundvandsbeskyttelse. 

I 2019 har Region Hovedstaden igangsat historisk kortlægning (vidensniveau 1) på Frederiksberg 

og dette arbejde er fortsat i 2020 og fortsætter i 2021. Kortlægningen er et godt udgangspunkt for 

at sikre grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med anlægsarbejder og nye byggerier på Frederiks-

berg. Kortlægningen har medført, at der på Frederiksberg udføres en række indledende forure-

ningsundersøgelser på boliggrunde på anmodning fra grundejere. Disse undersøgelser omfatter 

også grundvand og bidrager til et generelt bedre overblik over forureningssituationen i grundvandet 

på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune værdsætter det gode samarbejde og ser det som me-

get positivt, at regionen har valgt at prioritere Frederiksberg Kommune i forhold til den systematiske 

historiske kortlægning. 

Frederiksberg Kommune skal dog fortsat på det kraftigste opfordre regionen til at ændre strategi 

for den offentlige indsats overfor jordforurening, således at den offentlige undersøgelses- og af-

værgeindsats øges i Frederiksberg Kommune og i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S. 

Frederiksberg Kommune vil gerne drøfte dette yderligere på et møde på politisk niveau mellem 

Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden - eventuelt med deltagelse af Københavns Kom-

mune.  

 

Venlig hilsen 

 

Jan Bøge Sørensen 

Vej, Park og Miljøchef 

 

Vej Park og Miljø 

www.frederiksberg.dk/kontakt 

 

 

Bilag 1: Aktuelle sager, hvor regionen anmodes om at prioritere den offentlige indsats 
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Bilag 1 Aktuelle sager, hvor regionen anmodes om at prioritere den offentlige indsats 

Godthåbsvej 152-160 og Godthåbsvej 174-176 

Frederiksberg Kommune fik i 2014 udført en supplerende undersøgelse på Godthåbsvej 152-160, 

matr. nr. 5ts Frederiksberg (147-00308), hvor der er konstateret væsentlig forurening med klore-

rede opløsningsmidler. Ejendommen er beliggende mindre end 100 meter fra indvindingsboringen 

FF1. 

Som opfølgning herpå har Frederiksberg Kommune i 2016 fået udført en supplerende screenings-

undersøgelse til lokalisering og afgrænsning af forurening med trækernemetoden. Undersøgelsen 

er udført i et område omkring Godthåbsvej 152-160 og indvindingsboringerne FF1 og FF5. Scree-

ningsundersøgelsen viser, at der på matr. nr. 122q, samt matr. nr. 5ue, nordøst for matr. nr. 5ts, 

er tegn på hidtil ukendt forurening med hhv. TCE og særligt PCE. Rapporten indikerer at forure-

ningen strækker sig over kommunegrænsen til Københavns Kommune.  

For nærmere kildeopsporing og afgrænsning af forureningen har Frederiksberg Kommune i 2017 

igangsat supplerende grundvandsundersøgelser, der også omfatter Godthåbsvej 174-176, matr. 

nr. 5tv Frederiksberg (157-00062). Disse undersøgelser pågår stadig. 

Der bør hurtigst muligt udarbejdes en strategi for håndtering af forureningen/forureningsfanen i 

grundvandet, der vurderes at udgøre en stor risiko for forurening af indvindingsboringerne med 

klorerede opløsningsmidler. 

Smallegade 18 

Frederiksberg Kommune har d. 29. november 2016 sendt oplysninger til jer om tidligere udførte 

undersøgelser på lokaliteten Smallegade 18, matr. nr. 84e (147-00249), herunder vurdering af 

risikovurdering over for indeklima og grundvandsressourcen. Det vurderes, at forureningen udgør 

en risiko for grundvandsressourcen. Regionen har i brev af 19. juni 2017 svaret, at grundvandsfor-

ureningen tidligst vil blive undersøgt efter 2024 og indeklimaundersøgelsen formentlig ikke bliver 

inden for de nærmeste år. Frederiksberg Kommune anmoder om, at indeklimarisikoen afklares 

hurtigst muligt. 

 

 


