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Udførte og igangværende projekter i/der 
påvirker Dragør Kommune
CPH har udført/udfører

• Undersøgelser af forurenede grunde (jord og 
vand) inden for lufthavnens areal.

• Afværge (oppumpning) af forurening ved 
Brandstation Vest og Brandøvelsespladsen.

• Rensning af drænvand, som ledes til 
Hovedgrøften.

• Analyser i Hovedgrøften sediment, jord, græs 
og vand. 

• Analyse af drænvand til Øresund fra 
lufthavnens arealer.

• CPH betaler for udtagning og analyse af 
drikkevandsprøver fra private boringer (ved 
Brandøvelsespladsen)

Kommunen har udført

• Analyser i Hovedgrøften - sediment, jord, græs og 
vand. 

• Analyse af vand og sediment i gadekæret i St. 
Magleby.

• Vurderinger af risiko for mennesker, dyr, natur, jord, 
havet, fødevarer, foder m.v. i relation til 
Hovedgrøften og drikkevand.

• Bortskaffelse af grøde til ARC.

• Kontakt med borgere langs Hovedgrøften.

• Aktindsigter.

• Kommunen orienterer borgere ved overskridelser i 
private drikkevandsboringer (CPH betaler for 
prøvetager og analyse).



Udførte og igangværende projekter i Tårnby 
Kommune
CPH

• Undersøgelser af forurenede grunde 
(jord og vand) inden for lufthavnens 
areal. 

• Afværge (oppumpning) af forurening ved 
Brandstation Vest. 

• Analyse af drænvand til Øresund.

• CPH betaler for udtagning og analyse af 
drikkevandsprøver fra private boringer 
(Brandstation Vest).

• Sparring i forhold til kilder på CPH’s areal.

Tårnby

• Vandprøver fra Tårnby tunnelen.

• Kommunen orienterer borgere ved 
overskridelser i private 
drikkevandsboringer (CPH betaler for 
prøvetager og analyse).

• Sparring i forhold til kilder på CPH’s areal.



Hvilke tiltag/undersøgelser pågår/er planlagt
Dragør

• Fortsat opsporing af ukendt forurening på egne arealer (CPH).

• Fortsat afgrænsning af kendt forurening (CPH).

• Vurdering af grøde i Hovedgrøften i forhold til jordforurening 
(Kommunen).

• Fortsat vurdering af risiko langs/i Hovedgrøften (kommunen).

• Optimering af afværgeanlæg på Brandøvelsespladsen til 
sikring af at forureningsfanen ikke spredes yderligere (CPH - 
langsigtet).

• Overblik over kilder i dræn og overfladevandssystemet med 
henblik på at etablere løsninger til hindring af 
forureningsspredning (CPH - langsigtet).

• Etablering af rensning på udløb til Øresund (CPH - langsigtet).

• Vandprøver private boringer (Hovedgrøften) kommunen 
sender breve CPH udtager prøver og analyserer. Kommunen 
orienterer borgere.

Tårnby

• Fortsat opsporing af ukendt forurening på egne arealer 
(CPH).

• Fortsat afgrænsning af kendt forurening (CPH).

• Optimering af afværgeanlæg på Brandstation Vest (CPH 
- langsigtet) til bedre sikring af at forureningsfanen 
fastholdes (drikkevand og drænvand ved tunnel).

• Overblik over kilder i dræn og overfladevandssystemet 
med henblik på at etablere løsninger til hindring af 
forureningsspredning (CPH - langsigtet). 

• Etablering af rensning på udløb til Øresund (CPH - 
langsigtet).

• Drikkevandsprøver private boringer (Brandstation Vest) 
kommunen sender breve CPH udtager prøver og 
analyserer. Kommunen orienterer borgere.



Hvad mangler vi
Dragør
• Sammenstilling af alle analyser fra 

Hovedgrøften og en anbefaling af tiltag og 
moniteringsomfang og hyppighed. 

• Vurdering af indhold i træer langs 
Hovedgrøften i forhold til privat afbrænding i 
brændeovn.

• Vurdering af mulig spredning fra Hovedgrøften 
til omkringliggende (våd)områder inklusiv 
eventuelle konsekvenser.

• Vurdering af udvaskningshastigheder fra 
Hovedgrøften. 

• Revurdering af generel udledningstilladelse til 
hele CPH (der er markante overskridelser på 
udløbsvand). 

• Vurdering af påvirkning af 
grundvandsressourcen. Kan vi gøre noget?

• Ny viden og nye tiltag – vi er ikke i mål.

Tårnby

• Undersøgelse af jord og grøftevand i området 
ved Kirstinehøj III.

• Afværge og rensning af drænvand fra tunnel 
under landingsbanen. 

• Revurdering af generel udledningstilladelse til 
hele CPH (der er markante overskridelser på 
udløbsvand). 

• Vurdering af påvirkning af 
grundvandsressourcen. Kan vi gøre noget?

• Ny viden og nye tiltag – vi er ikke i mål.



Jura

• Der er ikke handlet culpøst.

• Måske er der mulighed for objektiv ansvar på lufthavnens arealer (proportionelt).

• Måske påbudsmulighed på Brandøvelsespladsen (undersøgelse og oprensning).

• Det er usikkert om det er muligt at gennemtvinge undersøgelser/oprensning/andet uden for 
lufthavnens arealer i forhold til drikkevandsressourcer og afledt jordforurening.



Hvad vil vi gerne opnå

En frivillig aftale om fælles plan for at imødegå og fjerne/håndtere PFAS i lokalmiljøet: 

• Kortlægning og afgrænsning af forureningen langs Hovedgrøften og eventuel fjernelse af 
forurenet jord mv.

• Oprensning af Hovedgrøften, så den kan anvendes og vedligeholdes uden yderligere 
tiltag.

• Afværgeforanstaltninger overfor PFAS-forurening, som har nået grundvandet, for at sikre 
rent grundvand fremover.

• Rensning af andet overfladevand for PFAS, som afledes til Hovedgrøften eller Øresund. 



….Hvad vil vi gerne opnå

• Fortsat overvågning af lokalmiljøet for PFAS.
• Evt. tiltag i Kirstinehøj III, hvis der er forurening i området.

Fælles kommunikationsplan for det videre samarbejde med PFAS



Andre PFAS relaterede opgaver for miljø

• Tilladelser/godkendelser (afslag) til ansøgninger fra CPH angående anlæg m.v. (begge kommuner).

• Sparring på projekter (begge kommuner). 

• Afrapporteringer, årsrapporter, moniteringer til kommentering (begge kommuner).

• Badevandsanalyser (begge kommuner).

• Analyser af tang (Dragør) til udspredning på marker.

• Overvågning af drikkevandet (kommuner og forsyningerne).

• Orientering, kontakt og risikovurderinger i samarbejde med andre myndigheder angående deres 
myndighedsområder vedr. sundhed, forureningskortlægning, fødevarer, foder o.l. (begge kommuner).

• Juridiske vurderinger (begge kommuner).

• Interne og offentlige orienteringer/hjemmesider (begge kommuner).

• Borgerhenvendelser (begge kommuner).

• Aktindsigter (begge kommuner).


