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Kommunens rolle

• Kommunen er tilsynsmyndighed nu og i fremtiden.

• Med tilsynet sikrer vi, at afværgeforanstaltningerne  fungerer, 
og at der er rent drikkevand nu og i fremtiden.
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Påbud til Forsvaret

• Ved forureningsundersøgelser og entreprenørarbejder fra 

1986-1991 blev konstateret forureninger på Flyvestationen.

• Københavns Amt meddelte i 1990 påbud om undersøgelse af 

forureningerne og deres evt. nedsivning i grundvandet.

• Københavns Amt meddelte i 1991 og 1992 påbud om 

iværksættelse af afværgeforanstaltninger.



Risikovurdering af grundvands-
forureninger

• Grundvandsforureningerne er fikseret med de nuværende 

afværgepumpninger.

• Olieforureningerne i grundvandet udgør ikke en risiko for 

vores drikkevandsboringer – heller ikke hvis 

afværgepumpningen stoppes.

• Forureningen med klorerede opløsningsmidler vil uden

afværgepumpning først efter ca. 50 år have spredt sig til de 

mest udsatte drikkevandsboringer.

• Forureningen bevæger sig derfor langsomt og vil kunne 

indfanges igen efter et evt. stop i afværgepumpningen.



Afværgeforanstaltningerne

• Der er 5 afværgeanlæg i Sydlejren, hvor 

Grundejerforeningen for Miljø vil stå for driften af 4 anlæg.

• Hvert afværgeanlæg omfatter flere afværgeboringer.

• Anlæggene oppumper grundvand for at sikre, at 

forureningen ikke spredes.



Afværgeforanstaltningerne

• Det oppumpede grundvand ledes til Jonstrup Å eller Bringe 

Mose efter en simpel behandling.

• Afværgeanlæggene i boligområderne bliver moderniseret og 

placeres under terræn.

• Behandlingen af det oppumpede afværgevand samles i et 

enkelt nyt anlæg.

• Freja afleverer nyistandsatte anlæg.

• Freja har taget ansvaret for afværgeforanstaltningerne de 

næste 5 år.



Driften af afværgeforanstaltningerne

• Anlæggene er udstyret med alarmer og tilses hyppigt.

• Hvert halve år samles pumpedata mv. i en rapport, som 

kommunen gennemgår.

• Anlæggene har fungeret, som de skal i 25 år.

• De er løbende blevet vedligeholdt.

• Der er tilknyttet professionelle aktører til driften.
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Kommunen fører tilsyn   
• Kommunens tilsynsarbejde vil fortsætte som hidtil.

• Kommunen fører tilsyn med, at anlæggene drives korrekt.

• Kommunen tilser, at data fra moniteringen udveksles mellem 
parterne på Flyvestationen.

• Den driftsansvarlige rådgiver og kommunen er i tæt kontakt.

• Kommunen samler hvert år rådgiver, Freja, Hofor og 
Forsvaret, og følger op på anbefalingerne.

• Skift af den driftsansvarlige rådgiver skal godkendes af 
kommunen.



Det er sikkert at bo i Sydlejren
• Forureningen i Sydlejren er kortlagt grundigt. 

• Forureningerne har vist sig mindre end først antaget.

• Den terrænnære jord – altså de øverste jordlag på 
Flyvestationen - er lige så ren som andre steder i 
Hovedstadsområdet.

• Boliger og haver bliver lagt på forureningsfrie grunde. 

• Derfor kan man uden problemer f.eks. dyrke grøntsager i sin 
have og lege på de grønne arealer.
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