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Sagsid.: 22/344

INDSTILLING:INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af

initiativretten.

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

Annette Nyvang (T) har i mail af 24. januar 2022, anmodet om at få følgende

på dagsordenen:

”I lyset af, at Københavns Lufthavn har konstateret PFOS-forurening af

drænvandet til Hovedgrøften med 2,3 mikrogram pr. liter, og at Hofor i

sommer lukkede fire vandboringer i Dragør Kommune grundet PFOS-

forurening, ønsker Liste T, at kommunalbestyrelsen får fuldt indblik i, hvor

hårdt kommunen er ramt af PFAS/PFOS-forurening.

GrøftenGrøften

Vi er blevet orienteret om, at Tårnby Kommune sætter gang i målinger flere

steder langs hovedgrøften, herunder ved grøftens udmunding.

Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen får fuldt indblik i alle målinger fra

Tårnbys miljøafdeling – både af vand og mudder. Vi ønsker også målinger af

det samlede PFAS-indhold, som Miljøministeriet opererer med (PFOS er en

af mange stoffer, der går under betegnelsen PFAS).

Når resultatet foreligger, ønsker vi, at kommunalbestyrelsen rådgives

angående supplerende målinger. Det være sig af badevandskvaliteten øst og

vest for udløbet, jordforurening af de nyttehaver og eventuelle køkkenhaver

og andre naboarealer, der ligger direkte ud til Hovedgrøften, herunder

lergravene, der på matrikelkort ser ud til at være forbundet med

Hovedgrøften.

Samt om vilkårene for fremtidig oprensning af Hovedgrøften og sikring af

FORSLAG FRA T - AFKLARING AF PFAS/PFOS-FORURENING I
DRAGØR KOMMUNE
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Hovedgrøften ved ekstremregn.

Øvrig jordforureningØvrig jordforurening

Miljøministeriet skærpede 9. juli 2021 kravet til PFAS i jorden til 0,01

mikrogram/kg.

Liste T ønsker vished for, at jorden syd og øst for brandøvelsespladsen ved

Lufthavn Syd overholder de nye krav til PFAS-indholdet.

AfværgeforanstaltningerAfværgeforanstaltninger

Liste T ønsker vished for, at det vand, der pumpes i

nødværgeforanstaltningen ved Lufthavn Syd, cirkulerer i et lukket system

og ikke udledes til Øresund.

DrikkevandDrikkevand

Hofor lukkede fire boringer i juni 2021, fordi de ikke kunne overholde

Miljøministeriets skærpede krav på 0,002 mikrogram/liter for den samlede

sum af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS i drikkevand.

Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen orienteres om målingerne af PFAS-

stoffer i alle boringer i kommunen og et overblik over, hvor mange boringer

der i alt er lukket grundet PFAS, og hvor de lukkede boringer befinder sig. Vi

kan forstå, at Hofor, lufthavnen og Region Hovedstaden gennem flere år har

mødtes to gange årligt for at udveksle målinger, hvorfor det bør være muligt

at få målinger flere år tilbage.”

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.
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