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Sagsid.: 21/6698

RESUMÉ:RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. marts 2022 anmodet om at få

vurderet hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med

PFAS i Dragør Kommune.

Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk vurdering. Advokaten vil

være tilstede og præsentere vurderingen og svare på spørgsmål. I sagen skal

der tages stilling til notatet og hvorvidt der skal arbejdes videre med

spørgsmålet om ansvar. Tilbud og eventuel bevilling på yderligere

undersøgelser mv. vil blive forelagt til beslutning efterfølgende.

INDSTILLING:INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. atat notatet tages til efterretning, idet yderligere tiltag kræver bevis for

culpa fra Lufthavnens side,

2. atat der tages stilling til, om der skal indhentes tilbud på en yderligere

detaljeret vurdering af ansvarsgrundlaget med henblik på, at vurdere

mulighed for eventuelt at kunne udstede påbud om undersøgelser og

oprensning, efter miljøbeskyttelsesloven,

3. atat der tages stilling til om der skal indhentes tilbud på en særskilt

vurdering af hvorvidt Dragør Kommune kan kræve udgifter til eventuel

oprensning af Hovedgrøfte dækket af Københavns lufthavn samt om

grundejerne langs Høvedgrøften, kan kræve undersøgelser og eventuel

fjernelse af PFAS-holdigt jord på privat matrikel fjernet og finansieret af

Københavns Lufthavne A/S.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

Ad 1

Til efterretning.
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Ad 2 og 3

Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med

Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning

om ad 2 og 3 tages i september 2022.

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22-06-2022BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22-06-2022

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2 og 3

Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med

Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning

om ad 2 og 3 tages i september 2022.

Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-06-2022BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-06-2022

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2 og 3

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2.marts besluttet, at få vurderet,

hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med PFAS i

Dragør Kommune.

Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk notat, som vedlægges i

bilag 1 og 2. Det fremgår af notatet:
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at det hovedsageligt skal kunne påvises culpa for at der kan meddeles

påbud om undersøgelser og oprensning.

at for miljøbeskyttelsesloven gælder imidlertid, at såfremt der forurenede

aktiviteter har været omfattet af Miljøskadeerstatsningsloven kan der

være basis for at udstede påbud om oprensning, da der gælder et

objektivt ansvar. Dette kræver yderligere belysning af de faktiske forhold

sammenholdt fx med historiske tilladelser og tilsyn mv.

at der på det foreliggende grundlag ikke vurderes, at der kan gøres ansvar

gældende i kraft af uagtsomhedsbedømmelse.

Der er tale om en kompleks bevisbyrde for Dragør Kommune at kunne

påvise culpa – ansvarspådragende handlinger fra Københavns Lufthavnes

side.

På mødet vil advokaten præsentere vurderingen og svare på spørgsmål som

oplæg til udvalgets drøftelse om hvorvidt der skal arbejdes videre med

udredningen.

På udvalgsmødet deltager også chefen for Miljø i Tårnby Kommune, idet de

varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune jf. lov om det

forpligtigende samarbejde.

Hvis det besluttes at der skal indhentes tilbud på yderligere undersøgelser

vil tilbuddene blive forslag udvalget, herunder økonomi jf

Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 3. marts 2022.

LOVE/REGLER:LOVE/REGLER:

Lov om miljøbeskyttelse, miljøskadeerstatningsloven, jordforureningsloven

og de gennerelle bestemmelser om erstatningsansvar.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Notatet er udarbejdes i samarbejde med Tårnby Kommune, og opgaven

finansieres i fællesskab men hvor Dragør Kommune bidrager med 2/3 del og

Tårnby Kommune med resten.

KOMMUNIKATION/HØRING:KOMMUNIKATION/HØRING:

Bilag 1 og 2 er lukke fordi vurderingerne har betydning for kommunens
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retsstilling. Bilag 4 er et åbent ekstraheret bilag af advokatens juridiske

vurdering.

RELATION TIL POLITIKKER:RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2022.

Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

BilagBilag

Bilag 3 - Oversigtskort

Bilag 4 - Notat 15-06-2022 (ekstraheret)

Bilag 5 - Oversigt (ekstraheret)

https://www.dragoer.dk/media/39866/29431-22_v1_bilag-3-hjaelp-til-lokalisering-af-pfas-aktiviteter-i-lufthavnen-kort-skitsepfas2021pptx.pdf
https://www.dragoer.dk/media/39867/converted_29868-22_v1_notat-15-06-2022-ekstraheret.pdf
https://www.dragoer.dk/media/39868/converted_29870-22_v1_oversigt-ekstraheret.pdf
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