Referat af Miljørådsmøde om grundvand 2017
Tirsdag den 19. september 2017 i Teatersalen, Farum Kulturhus
Til stede

Ca. 60 interesserede fremmødte.

Pkt. 1: Velkomst, program og kort om Miljørådet v. Miljørådets formand Ingvar Frier
Formanden for Miljørådet, Ingvar Frier bød velkommen og introducerede dagens program.
Pkt. 2: Valg af miljørådsmedlemmer og stedfortrædere v. Elisabeth Holst, Furesø Kommune.
Der blev foretaget skriftlig afstemning
Miljørådsmedlemmer valgt:
• Steen Prytz Jensen
• Erik Schmidt
• Charlotte Søllner Hernø
Stedfortrædere valgt:
• Stedfortræder nr. 1: Finn René Jørgensen
• Stedfortræder nr. 2: Mogens Dalboe
• Stedfortræder nr. 3: Bent Johannsen
Pkt. 3: Grundvand, kildepladser og grundvandsbeskyttelse v. Walter Brüsch, grundvandsspecialist,
Danmarks Naturfredningsforening.
Walter Brüsch fortalte om vandforsyningen i Danmark, og at vandforsyningen i modsætning til andre lande
udelukkende er baseret på grundvand. Grundvandet dannes over en årrække og indgår i vandets kredsløb.
Walter Brüsch vurderer, at de afværgeforanstaltninger, som er etableret i grundvandsmagasinerne i
Sydlejren på Flyvestation Værløse, fungerer godt og efter hensigten.
Afslutningsvis anbefalede Walter Brüsch , at der blev udført undersøgelse af poreluft med henblik på at
beskytte de kommende boliger.
Walter Brüsch præsentation kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 4: Grundvandsmonitering og afværge v. Anders Christensen, Ingeniørfirmaet Niras
Anders Christensen gennemgik formålet med grundvandsmoniteringen og afværgeforanstaltningerne og
fortalte, at der i ca. 25 år er blevet oppumpet grundvand.
Anders Christensen henviste til, at der er foretaget risikovurdering, som sammen med de mange års
monitering og overvågning viser, at afværgeanlæggene fungerer efter hensigten og at drikkevandet derfor
er sikret mod forurening.
Anders Christensens præsentation kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet

Pkt. 5: Overordnet ansvarsfordeling mellem Forsvaret, Freja og grundejer v. Karen Mosbech, adm.
direktør for Freja Ejendomme A/S
Karen Mosbech fortalte, at Freja ejendomme er et aktieselskab, ejet af Finansministeriet, som overtager
ejendomme og områder, som Staten ikke skal bruge mere, for at udvikle dem. Freja fik overdraget
Sydlejren og skal udvikle området.
Karen Mosbech oplyste, at forsvaret beholder ansvaret for forureningen. Boligejerne skal betale til driften
af afværgeanlæggene gennem en grundejerforening. Udgifter over 2 mio. kr. (ekskl. moms 2013 kr.) betales
af Forsvaret.
Freja Ejendomme vil fortsætte med at drive og betale for afværgeforanstaltningerne i de kommende 5 år.
Karen Mosbechs præsentation kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 6: Kommunens rolle i grundvandshåndtering på Flyvestationen v. Niels Thygesen, By- og
Kulturdirektør, Furesø Kommune
Niels Thygesen fortalte om kommunens rolle som tilsynsmyndighed, og hvordan tilsynet følger op på
driften og moniteringen af afværgeforanstaltningerne, så det sikres, at anlæggene drives korrekt.
Niels Thygesens præsentation kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 7: Miljørådets syn på håndteringen af afværgeforanstaltningerne på Flyvestationen v. Ingvar Frier,
Formand for Miljørådet
Miljørådet rejste kritik af, at ansvaret for driften af afværgeanlæggene skal overgå til de kommende
boligejere. Miljørådet ønsker, at driftsopgaven enten varetages af en regional eller statslig enhed.
Afslutningsvis pegede Ingvar Frier på, at der bør gennemføres poreluftmålinger for at afklare, om der kan
ske afdampning fra forureningerne ind i de kommende boliger.
Ingvar Friers præsentationer kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 8: Grundejeres synspunkter på grundvandshåndtering v. Claus Davidsen, Bofællesskabet Mageløse
Claus Davidsen fortalte, hvordan bofællesskabet på 29 familier har sat sig grundigt ind i de særlige forhold,
der gælder på Flyvestationen, herunder deres rolle som grundejerforening, når de bliver de nye ejere af
den jord, hvorpå afværgeanlæggene står. Bofællesskabet har både indhentet teknisk og juridisk bistand i
forbindelse med købet.
Pkt. 9: Debat og spørgsmål
Fra salen var spørgsmål om bl.a., hvem der bestemmer kravene til håndteringen af forureningen, og
hvordan de kommende boligejere kan være sikre på ikke at skulle betale mere end de 3000 kr. om året til
afværgeanlæggene. Der blev desuden spurgt til de kommende LAR-anlæg på flyvestationen, og om store
mængder afværgevand vil blive håndteret i de nye LAR-anlæg.
Opfølgning på debat og spørgsmål:
Niels Thygesen oplyste, at kommunen som tilsynsmyndighed følger håndteringen af forureningen og
vurderer om nye krav er relevante.

Karen Mosbech oplyste, at der bliver indgået en aftale med de kommende boligejere, hvoraf det fremgår,
at der er et loft på det beløb, som grundejerne kan komme til at betale svarende til 2 mio. kr. pr. år (ekskl.
moms 2013 kr.)
Karen Mosbech oplyste, at der er indgået en aftale mellem Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Freja
om overdragelse af driften af afværgeforanstaltningerne. Denne aftale er vedtaget af regeringens
Finansudvalg.
Susanna Kjær Nielsen oplyste, at der ikke er planlagt forsinkelse af afværgevandet. Udledningen fra
afværgepumpningerne sker kontinuerlig og ikke i puls, som giver risiko for oversvømmelse. Derimod vil
udledningen af overfladevand blive forsinket i nye LAR-anlæg, og dette vil begrænse risikoen for
oversvømmelse ved store regnskyl.

