
Høringsnotat – Miljøkonsekvensrapport for grundvandssænkning og udvidelsen 
af Terminal 3. 

Der er i høringsperioden i alt indkommet 2 høringssvar. 

Det ene høringssvar er indsendt af: 

 CPH uden udvidelser 
 Region Hovedstaden 

Høringssvarene omhandler emner og forhold: 

1. Indledning. 
2. Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og VVM-tilladelsen 
3. Bemærkninger til kildehenvisninger 
4. Bemærkninger vedrørende jordforurening 
5. Bemærkninger vedrørende alternativer 
6. Generelle bemærkninger 
7. Afværgeboringer 

I nedenstående oversigt er de centrale dele af høringssvarene inden for hovedemner kort beskrevet i 
venstre kolonne. Af oversigtens højre kolonne fremgår forvaltningens bemærkninger og hvilke 
ændringer/tilføjelser høringssvarene har medført. 

1. Forhold omkring udarbejdelsen og indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
 
Høringssvar 
 

Miljømyndighedens bemærkninger 

Høringssvar fra borgerforeningen CPH uden 
udvidelser: 

 



Indledning 
 
Spørgsmål 1.  
Vi stiller os dog uforstående over, at Tårnby 
Kommune har afgjort, at det udelukkende er 
grundvandssænkningen, der skal vurderes i 
forhold til miljøkonsekvens, og ikke alle de andre 
afledte konsekvenser af udvidelsen af Terminal 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 2.  
Vi vil derfor også påpege, at titlen 
”Miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af 
Terminal 3 og grundvandssænkningen” er 
vildledende, idet miljøkonsekvensrapporten kun 
berør en marginal del af udvidelsesprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 3.  
I forbindelse med den manglende miljøvurdering 
af hele udvidelsesprojektet vil vi henlede 
opmærksomheden på noget, der netop fremgår 
af miljøkonsekvensrapporten: at den løbende 
udvidelse af lufthavnen har medført stigende 
brug af brændstof og jordforurening. Det er 
derfor en fejlslutning, at konkludere, at 
udvidelsen af Terminal 3 ikke vil påvirke miljøet 
med øget brændstofforbrug, øget jordforurening, 
øget støj osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besvarelse af indledende spørgsmål 
 
Besvarelse 1:  
På Bygge- og Ejendomsudvalgsmødet den 4. 
juni 2020, blev det politisk besluttet, at der skulle 
udføres en miljøvurdering af projektet af hensyn 
til grundvandet. Samtidigt blev det politisk 
besluttet, at selve bygningen Terminal 3 ikke har 
en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund 
af den politiske beslutning blev, der den 22. juni 
2020 meddelt afgørelse om, at der skulle 
udarbejdes en miljøvurdering af 
grundvandssænkningen. Denne afgørelse har 
ikke været påklaget eller sagsøgt. Derfor står 
afgørelsen ved magt, og derfor er der udarbejdet 
et afgrænsningsnotat og en 
miljøkonsekvensrapport med fokus på 
grundvandssænkning og afledte konsekvenser af 
grundvandssænkningen. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
Besvarelse 2:  
Vi er ikke enige i, at titlen på 
miljøkonsekvensrapporten er vildledende. Vi må 
igen henvise til, at det er afgørelsen af den 22. 
juni 2020, som er beslutningsgrundlaget for 
miljøvurderingsrapporten. Det er en 
miljøvurdering af byggeprojektets påvirkning af 
grundvandsmiljøet der skal foretages, altså 
grundvandssænkning af byggegruben. Det er 
derfor dette emne, som er beskrevet i titlen. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
Besvarelse 3: 
Vi er enige i, at antallet af fly er lig med forbruget 
af brændstof, som igen påvirker antallet af 
hændelser, hvor der spildes flybrændstof. Det er 
også rigtigt, at udvidelsen af Terminal 3 er en del 
af lufthavnens overordnede udviklingsplaner. 
Men samtidig er det Staten, som har besluttet 
opdelingen af de forskellige myndigheders 
ansvarsområder. Det er Miljøstyrelsen og 
Trafikstyrelsen, som er ansvarlige myndigheder 
for fly, flystøj og lufthavnens overordnede 
udviklingsplaner. Det er Tårnby Kommune, som 
er ansvarlig myndighed på de enkelte bygge- og 
anlægsprojekter med mindre staten træffer en 
anden beslutning i de enkelte sager. Opdelingen 
af myndighedsrollerne har indflydelse på hvilke 
miljøforhold vi som kommunal myndighed skal 
forholde os til og miljøsagsbehandle. Vi forholder 
hos, derfor til det enkelte byggeprojekt og hvilke 
mulige konsekvenser eller indvirkninger, det kan 
have på miljøet. I den konkrete sag har vi 
vurderet, at selve byggeprojektet af Terminal 3, 
har ikke noget med antallet af fly og forbruget af 
flybrændstof at gøre. Selve bygningen skal 
hovedsageligt bruges som midlertidigt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 4. 
Mere principielt vil vi sætte spørgsmålstegn ved 
den anvendte metode, hvor det er CPH, der 
vurderer miljøkonsekvensen ved deres eget 
byggeprojekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 5. 
Vi vil derfor opfordre til, at der foretages en 
grundig og uvildig (det vil sige ikke finansieret af 
CPH) miljøkonsekvensrapport af projektet, før 
det vurderes, om der kan gives en 
byggetilladelse. 

opholdssted i lufthavnen til passagerne. 
Opførslen af selve byggeriet vil selvfølgelig i 
anlægsfasen medføre støj. Men det er vurderet, 
at det ligger inde for rammerne af kommunens 
støjforskrift for bygge- og anlægsarbejder. Når 
selve bygningen er opført, fungerer den potentielt 
som en støjbarriere for boligerne nord for 
Københavns Lufthavn. Der sker ingen ændringer 
i antallet af standpladser til fly i forbindelse med 
dette projekt. Derfor mener vi ikke at selve 
byggeprojektet påvirker antallet af fly. Tårnby 
Kommune vurdererede i sommeren 2020, at 
flytrafikken i Københavns Lufthavn blandt andet 
er styret af, hvor mange der har behov for at 
rejse med fly, bestillinger af varer fra udlandet, 
Statens og EU’s reguleringer/krav (love og 
regler) til lufthavnen, alternative teknologiske 
løsninger og ikke mindst Miljøstyrelsens og 
Trafikstyrelsens regulering af hhv. støj, 
luftforurening og flytrafik. En udvidelse af 
gulvarealet i Københavns lufthavn vil derfor 
kunne rumme flere mennesker, men kommunen 
vurderer, at bygningen ikke kan medvirke til, at 
Miljøstyrelsen tillader mere støj eller 
luftforurening på arealet. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
Besvarelse 4: 
Det er lovbestemt i miljøvurderingslovens § 20, 
at det er bygherre, som er ansvarlig for at 
udarbejde en miljøkonsekvensrapport i 
forbindelse med en miljøvurdering. Københavns 
Lufthavn gør, som bygherre, det som 
miljøvurderingsloven siger, at de skal gøre. 
Derved overholder de gældende lovgivning. 
Tårnby Kommune har gennemført proceduren for 
en miljøvurderingsproces, som angivet i 
miljøvurderingsloven. Politikerne i kommunen har 
varetaget deres opgave, som demokratisk valgte 
politikere. De har løbende politisk behandlet og 
godkendt hvert enkelt trin i 
miljøvurderingsprocessen, så alt forløber på en 
demokratisk og lovmæssigt korrekt måde. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
Besvarelse 5: 
Københavns Lufthavn overholder lovgivningen. 
Politikerne i Tårnby Kommune udfører løbende 
deres hverv og kontrollere og godkender, at 
miljøvurderingsprocessen forløber som den skal. 
Både Tårnby Kommune og Tårnby Forsyningen 
har benyttet sig af eksterne og uvildige eksperter 
til løbende at vurdere og kommentere på 
dokumenter og rapporterne. Det vurderes, at det 
ikke er nødvendigt med en uvildig 
miljøkonsekvensrapport af projektet. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 



Bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten 
og VVM-tilladelsen 
 
 
Spørgsmål 6. 
Vi forstår dermed rapporten således, at 
byggeprojektet godt KAN forårsage, at vores 
drikkevandsressource forurenes. Vi er derfor 
bekymrede over, at konsekvensen for Tårnbys 
borgere ved en sådan forurening ikke fremgår. Vi 
kan som borgere kun gisne om hvad den 
miljømæssige – og ikke mindst 
sundhedsmæssige – konsekvens vil være, hvis 
byggeprojektet forurener grundvandet. Er det lidt 
diarre, er det dødeligt – eller et sted midt imellem 
Og vil det nå at ramme enkelte husstande eller 
hele Tårnby før moniteringsprogrammet får 
stoppet forureningen. 

Besvarelse af spørgsmål til 
miljøkonsekvensrapporten og VVM-
tilladelsen 
 
Besvarelse 6. 
Ja projektet kan potentielt godt have en negativ 
påvirkning på indvinding af drikkevand. 
Lufthavnen ligger ud til Øresund. Dermed er 
grundvandet under lufthavnen også i forbindelse 
med det salte vand i Øresund. Derfor er der også 
et højere indhold af visse salte i grundvandet. 
Det er estimeret af Tårnby Forsyning, at det vil 
være muligt at indvinde drikkevand ca. frem til 
2060. Herefter vil grundvandet være for salt til at 
det kan anvendes direkte som drikkevand i 
vandhanen uden at være behandlet. Hvis det 
viser sig, at projektet kan have en væsentlig 
påvirkning på grundvandsmiljøet, kan en mulig 
konsekvens være, at saltindholdet i grundvandet 
øges hurtigere, og derved mindskes 
tidsintervallet, hvormed det er muligt at indvinde 
drikkevand. Dette forhold er der taget højde for 
idet der i tilladelsen til indvindingen af vand er 
stillet krav om, at Tårnby Forsyning skal 
økonomisk kompenseres, såfremt der sker en 
påvirkning af drikkevandsreservoiret.  
  
I forhold til dette projekt, vil der ikke kunne 
komme en sundhedsmæssig konsekvens for 
borgerne i Tårnby Kommune i forhold til 
drikkevand. Vandboringer og vandet fra 
vandværket bliver løbende overvåget af Tårnby 
Forsyning. Hvis en vandboring og vandet fra 
Tårnby Forsynings vandværk ikke overholder de 
sundhedsmæssige krav bliver den/det lukket. 
Tårnby Forsyning køber en stor andel af 
drikkevandsforbruget fra HOFOR A/S, og det er 
derfor en relativt enkelt procedure, kun at levere 
vand fra HOFOR A/S. Dette forhold gælder til 
alle tider uanset hvilken påvirkning der måtte 
komme.  
 Moniteringsprogrammet og grundvandsmodellen 
er de værktøjer, som skal medvirke til at sikre og 
forhindre at der ikke sker permanente 
påvirkninger af grundvandsmiljøet.  
Til sammenligning oppumpes ca. 1 mio. m3/år 
grundvand til tørholdelse af motorvejen og 
togbanen langs motorvejen. Denne oppumpning 
forventes at blive mindre i anlægsperioden. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 

Bemærkninger i forhold til kildehenvisninger 
 
Spørgsmål 7. 

I rapporten henvises til følgende 
baggrundsrapporter: 

Besvarelse af spørgsmål til kildehenvisninger 
 
Besvarelse 7:  
Hvis det ønskes kan rapporterne blive 
eftersendt.  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen.  



 Informationer fra CPH om jordforureninger 
inden for lufthavnsområdet (Københavns 
Luft havne, 2020)  

 Informationer fra Region Hovedstaden om 
forureningskortlagte arealer uden for 
lufthavnsområdet   

 Rapporten T3A, Københavns Lufthavn. 
Geoteknisk undersøgelsesrapport (Rambøll, 
2020)  

Vi vil anmode om at disse rapporter 
offentliggøres på Tårnby Kommunes 
hjemmeside sammen med resten af 
høringsmaterialet, da det ellers er et 
ufuldstændigt høringsmateriale. 
 



Bemærkninger vedrørende jordforurening 
 
Spørgsmål 8. 
Det fremgår af rapporten, at det estimerede 
sænkningsområde ligger uden for det område 
med ”kraftig jordforurening” og at den 
midlertidige grundvandssænkning derfor ikke 
vil bidrage til spredning af forurening (p. 53). 
Det synes således at være tilgangen i 
rapporten, at fordi der ikke er kendte 
jordforureninger i området, så vil projektet ikke 
bidrage til spredning. Men samtidig skrives der 
tidligere i rapporten, at der løbende er 
konstateret jordforureningsområder (”CPH har 
gennem tiden anmeldt mere end 300 
jordforureninger i lufthavnsområdet.” p.37). 
Det forekommer derfor naivt at antage, at det 
konkrete projektområde er uden jordforurening 
og derfor også naivt at antage, at der ikke vil 
forekomme spredning af forurening til 
grundvandet. 

Besvarelse af spørgsmål om jordforurening 
 
Besvarelse 8: 
Ja det kan være svært at forudsige nøjagtigt om, 
der kan ske spredning af jordforurening. Det er 
derfor, der er udviklet en grundvandsmodel, som 
kan hjælpe med at forudsige, hvilken vej vandet 
strømmer i undergrunden. Grundvandsmodellen 
kan også anvendes til at vurdere om kendte 
jordforureninger potentielt kan begynde at 
bevæge sig med grundvandet. 
Moniteringsprogrammet sikrer, at byggegruben 
og vandboringerne løbende overvåges.  
Forundersøgelserne af byggegruben konstaterer 
ikke noget jordforurening. Hvis der er forurenet 
jord vil det blive håndteret korrekt eftergældende 
regler. 
Det er rigtigt, at det ikke helt kan undgås, at der 
ind i mellem sker mindre uheld når der påfyldes 
brændstof på flyene. Lufthavnen har faste 
procedure for håndtering af disse uheld, så der 
bliver oprenset med det samme. Hvis der er tale 
om større uheld involveres både beredskabet og 
miljøafdelingen for at håndtere situationerne. 
Ved de større jordforureninger i kommunen er 
der oppumpning af grundvand. Dette sker for at 
fastholde forureninger, så disse spredes mindst 
muligt og for at fjerne dem. Oppumpningen ved 
forureningerne skal modvirke oppumpningen af 
grundvand i drikkevandsboringerne, Op 
pumpningen ved motorvejen og ved togbanen. 
Hvis grundvandssænkningen påvirker 
forureningsudbredelsen, svarer projektet ikke til 
det ansøgte og projektet må derfor stoppe.  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 

Bemærkninger vedrørende alternativer 
 
Spørgsmål 9. 

Af rapportens gennemgang af 
alternativer fremgår følgende: 

”Grundet den stigende passagervækst 
de seneste 10 år er stort set alle 
lokale optimeringer i det beskrevne 
Terminal kompleks allerede 
implementeret, så der er ikke længere 
alternativer til den planlagte udvidelse 
af Terminal 3. Københavns Lufthavn 
oplevede før Covid-19, at kapaciteten 
var ved at være opbrugt pga. det 
stigende passagerantal. CPH forventer 
at komme i samme situation igen, i 
takt med at trafikken vender tilbage.” 
(p.14) 
Idet kapaciteten netop ikke er under pres i 
øjeblikket, og de fleste scenarier peger på at 
CPH’s aktivitet først vil være på niveau med 
2019 om 7-8 år, er den angivne alternativ-

Besvarelse af spørgsmål om alternativer 
 
Besvarelse 9: 
Tårnby Kommune tager ikke stilling til om 
grundvandssænkningen kan retfærdiggøres i 
forhold til nuværende passagerantal. 
Kommunen vil tilsvarende heller ikke kræve 
passagerantal ved tilsvarende projekter i 
Staten (motorvejen), DSB eller Metro, med 
mindre at netop dette vurderes at være en 
relevant del af miljøvurderingen.  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 



gennemgang uaktuel og irrelevant for 
nuværende. Set i forhold til rapportens 
konklusion om, at projektet kan have en 
negativ effekt på grundvandet, så bør projektet 
stoppes indtil det eventuelt bliver relevant i 
fremtiden – også set i lyset af, at der eventuelt 
til den tid kan være udviklet teknologier, der er 
giver en mere sikker anlægsproces. 
 



Generelle bemærkninger 
 
Spørgsmål 10. 

Det fremgår af rapporten, at der er 
mistanke om kraftig jordforurening på 
CPHs område, og vi vil derfor opfordre 
myndighederne til, at der hurtigst 
muligt foretages en afgrænsning og 
oprensning af de områder, der er 
kendt forurenede.  
Det er vores forståelse af plan-, miljø- og 
byggelovgivningen, at et byggeprojekt der er 
pålagt at lave miljøkonsekvensrapport, ikke må 
igangsættes før rapporten er lavet, 
myndighederne har givet tilladelse og 
høringsperioden er overstået. Hvis man 
besøger CPHs område ser det imidlertid ud som 
om, at udvidelsen af T3 er påbegyndt, hvilket 
forskellige kilder også har henvendt sig til os 
om. Vi vil derfor anmode Tårnby Kommune, 
som myndighed på området, om at sikre, at 
CPH ikke har påbegyndt projektet – og såfremt 
projektet er påbegyndt, tage de korrekte skridt 
så som at tilbageføre projektet og eventuelt 
politianmelde CPH, såfremt det er grundlag for 
dette. 
 

Besvarelse af generelle bemærkninger 
 
Spørgsmål 10. 
Der er faste procedurer for håndtering af 
jordforurening i Lufthavnen. Procedurerne 
følger den gældende lovgivning. Tårnby 
Kommune fører, derfor de lovpligtige tilsyn med 
virksomheder i lufthavnen. Lufthavnen er 
forpligtet til at anmelde fund af jordforurening 
til kommunen tilsvarende alle andre borgere og 
virksomheder i Danmark. Det er forbundet med 
både bødestraf og fængsel ved lovbrud. Hvis en 
grundejer støder på en forurening, som de selv 
er skyld i, skal de oprense den selv. Dette 
princip kaldes ”forureneren betaler”.  
 
Tårnby Kommune har i december 2019 meddelt 
gravetilladelse til byggegruben til Københavns 
Lufthavn. På nuværende tidspunkt foretages 
der prøvepumpninger i byggegruben og 
prøveboringer, for at færdiggøre 
grundvandsmodellen i grundvandssænkningen. 
Dette er Tårnby Kommune indforstået med. 
Der er ikke fundet noget grundlag for at 
politianmelde Københavns Lufthavn. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 

Høringssvar fra Region Hovedstaden  

Indledning – begrænsning af 
forureningsspredning 
 
Spørgsmål 1.  
Region Hovedstaden driver to afværgeanlæg i 
nærheden af den planlagte byggeaktivitet. Det er 
hhv. et afværgeanlæg ved Tårnby Hovedbibliotek 
og et anlæg på den sydlige del af 
lufthavnsområdet. På anlægget ved Tårnby 
Hovedbibliotek oppumpes 65-70.000 m³/år og på 
anlægget Lufthavnen Syd oppumpes omkring 
100.000 m³/år. Afstanden fra byggeaktiviteterne 
ved udvidelsen af Terminal 3 til de to anlæg er 
hhv. ca. 1.500 m og 2.200 m. 
 
Det er meget vigtigt, at der ikke sker en utilsigtet 
spredning af forurening ved de to nævnte 
afværgelokaliteter eller af andre forureninger i 
området, da det kan fordyre den nuværende og 
eventuelt kommende indsats. For at imødegå en 
sådan spredning af forurening i grundvandet 
ønsker Region Hovedstaden, at der foretages 
nogle yderligere tiltag til monitering af 
grundvandsstanden i forbindelse med den 
planlagte grundvandssænkning. 
 

Besvarelse af indledende spørgsmål 
 
 
Besvarelse 1:  
Tårnby Kommune er enige i, at projektet ikke 
skal påvirke kendte forureninger eller fordyre 
afværge af forureninger. 
 
Det er dog Tårnby Kommunes vurdering, at 
såfremt, der skulle vise sig en væsentlig 
påvirkning i de moniteringsboringer, der er 
placeret vest og sydvest for projektområdet og 
denne påvirkning ikke straks udlignes, så svarer 
projektet ikke til det ansøgte og skal derfor 
stoppes. 
 
Moniteringsboringer er placeret væsentligt 
tættere på projektområdet end regionens 
afværge anlæg. Projektet burde derfor ikke 
kunne påvirke forureningsudbredelsen ved 
Regionens afværgeanlæg, så længe der ikke er 
en væsentlig påvirkning i moniteringsboringerne. 
   
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
  

Lovbemærkninger og ansvar 
 
 
Spørgsmål 2.  

Besvarelse af spørgsmål om 
lovbemærkninger og ansvar 
 
Besvarelse 2:  



Region Hovedstaden ønsker at understrege, at 
denne skrivelse alene er vejledende, idet 
forholdet både efter vandforsyningsloven og 
jordforureningsloven er kommunens 
myndighedsområde. Det skal videre bemærkes 
at bygherre bl.a. ved en forandring af 
vandstanden er underlagt objektivt ansvar for 
skade. Regionen er af den opfattelse, at dette 
også indebærer et objektivt ansvar, såfremt der 
sker en ændring af forureningssituationen i 
området 

Det er Tårnby Kommunes opfattelse, at 
ændringer ud over det i ansøgningen og 
tilladelsen beskrevne, kan medføre stop af 
projekt eller en senere erstatning i situationer, 
hvor påvirkningen ikke kan måles under 
projektudførelse.  
 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 



Påvirkning af jordforurening og anlæg 
 
 
Spørgsmål 3.  
Der er umiddelbart mindst to risici for 
anlæggenes drift, der skal vurderes i forhold til 
en påvirkning fra den planlagte 
grundvandssænkning. Dels kan 
strømningsforholdene ændres lokalt ved 
afværgeanlæggene som følge af oppumpningen 
og dermed fx ændre om forurening indfanges 
eller ej og herudover kan der ved en generel 
afsænkning ske en iltning af jordlag, der kan 
ændre de geokemiske forhold i vandet, der 
pumpes op. Dette kan fx potentielt lede til 
tilstopning af pumper mm. og/eller krævede 
ændrede driftsrutiner for filtrering. 
 

Besvarelse af spørgsmål om påvirkning af 
jordforurening og anlæg 
 
Besvarelse 3:  
Som beskrevet tidligere, er der i ansøgningen 
ikke beskrevet en påvirkning af forureningerne 
og at der moniteres i boringer der ligger 
væsentlig tættere på projektet. 
 
Tårnby Kommune har gennemgået ansøgning 
sammen med egen rådgiver, Tårnby Forsyning 
og Tårnby Forsynings rådgiver.  
 
Der er givet tilladelse til midlertidig neddrosling af 
forsyningens boringer. Samtidig kan bygherre 
anvende reinfiltrering, såfremt 
grundvandskemien tillader det.  
 
Projektet rummer derfor mulighed for tiltag for at 
forhindre en påvirkning af 
drikkevandsreservoiret, saltvandsindtrængninger 
og ikke mindst forureninger og den løbende 
afværge af disse forureninger. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 

Usikkerheder i transmissivitet 
 
 
Spørgsmål 4. 
Umiddelbart er det ud fra den udførte 
modellering ikke så sandsynligt at 
sænkningstragten strækker sig så langt ud ift. 
afstanden til afværgeanlæggene. Imidlertid er der 
meget store variationer i transmissiviteten i 
kalken, så beregningerne må tages med et vist 
forbehold. 
 

Besvarelse af spørgsmål om sikkerheder i 
transmissivitet 
 
Besvarelse 4:  
Tårnby Kommune er bekendt med denne faktor. 
Men har på nuværende grundlag ikke belæg for 
at kræve yderlige moniteringsboringer.  
 
Forkastninger i Københavnsområdet er dog 
orienteret i en nordvest til sydøstlig retning.  
Kommunen vurderer derfor at den største risiko 
ved sprækketransport ligger umiddelbart i forhold 
til saltvandsindtrængning. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
 

Behov for monitering ved afværgeanlæg 
 
 
Spørgsmål 5.  
Netop fordi der er store variationer i 
transmissiviteten gør det vurderingerne af 
påvirkningerne usikre. Tæt på byggegruben 
genereres flere data, men i større afstande er 
datagrundlaget mindre fyldestgørende. Disse ting 
peger efter WSP’s vurdering på, at der bør 
udføres en monitering af vandspejlene mellem 
byggegrube og afværgeanlæg for løbende at 
kunne vurdere den potentielle påvirkning. Dette 
vil kunne give indikationer om både den 
generelle sænkning og evt. ændringer i fra 
hvilket areal, der strømmer vand til 
afværgeanlæggene. 
 

Besvarelse af spørgsmål om behov for 
monitering ved afværgeanlæg 
 
Besvarelse 5:  
Der vil blive moniteret mellem afværgeanlæg og 
pumpeboring. Moniteringen vil dog være placeret 
væsentlig tættere på projektområdet end på 
Regionens afværgeanlæg. 
 
Tårnby Kommune har vurderet denne model for 
at være tilstrækkelig. Pointen med den 
nuværende monitering er, at der er placeret 
moniteringer uden for sænkningstragten, hvor 
der ifølge ansøgning ikke bør være en 
påvirkning. 
 
Københavns Lufthavn er dog ved tidligere 
lejligheder gjort opmærksom på, at forureninger 



inden og uden for deres ejendom med fordel kan 
moniteres.  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 



Behov for monitering inden opstart 
 
 
Spørgsmål 6.  
Det er ikke Regionens myndighedsområde at 
komme med forslag til den konkrete placering 
eller antal af moniteringsboringer, og om der evt. 
kan anvendes eksisterende boringer. For både 
nye boringer og eksisterende vil det være vigtigt 
at få fastlagt vandspejlsniveauer inden 
anlægsarbejdet igangsættes, ligesom der bør 
udarbejdes alarmniveauer for påvirkning, så der 
evt. kan udføres afhjælpende foranstaltninger, 
hvis afsænkningen giver utilsigtet påvirkning. 
 

Besvarelse af spørgsmål om behov for 
monitering inden opstart 
 
Besvarelse 6:  
Tårnby Kommune er enig.  
 
I forarbejdet til projektet er der placeret 
moniteringsboringer, der er moniteret på 
grundvandskemi og vandspejl, der er udfærdiget 
en grundvandsmodel og prøvepumpning til 
kalibrering af model.  
 
Kommunen følger afsænkningen og 
grundvandskemien. Hvis afvigelserne bliver for 
store, betragtes det som en afvigelse af det 
beskrevne projekt og dermed ikke inden for 
rammerne af tilladelserne (denne og 
indvindingstilladelsen).  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 

Behov for yderligere dokumentering af 
forhold ved regionens afværgeanlæg både før 
og under grundvandssænkningen 
 
 
Spørgsmål 7.  
Kommunen bør sørge for, at det kan 
dokumenteres, at forureningsspredningen ikke 
forværres i forhold til den nuværende situation. 
Det anbefales, at det gøres vedyderligere 
monitering (både pejling og vandprøvetagning) i 
forbindelse med prøvepumpning og 
efterfølgende grundvandssænkning. Bygherren 
bør efter Regionens vurdering komme med et 
udvidet oplæg til moniteringsprogram i forhold til 
afværgeanlæggene med et nulscenarie for den 
nuværende situation, som godkendes af 
kommunen, som indhenter høringssvar fra 
regionen. 
Ved ovenstående skal det kunne dokumenteres 
at 
▪ Forureningen ikke spredes hverken horisontalt 
eller vertikalt i forhold til nul-scenariet 
▪ Hvis de vandkemiske forhold ændres, skal der 
redegøres for effekten. 
 

Besvarelse af spørgsmål om behov for 
yderligere dokumentering af forhold ved 
regionens afværgeanlæg både før og under 
grundvandssænkningen 
 
Besvarelse 7:  
Som tidligere beskrevet, moniteres der 
væsentligt tættere på projektområdet, hvor der 
her er krav om, at der ikke må ske en påvirkning.  
 
Lufthavnen kan dog med fordel foretage denne 
dokumentation før og under 
grundvandssænkningen idet det vil være 
dokumentation i en eventuel retssag. 
 
Tårnby Kommune vurderer dog, at risikoen for 
påvirkning af forureningen ved Regionens 
afværgeanlæg er for lille til at stille krav om dette. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
  

Oplysning, orientering og inddragelse 
 
 
Spørgsmål 8.  
Herudover foreslår Region Hovedstaden, at alle 
interessenter løbende holdes orienteret og alle 
involverede myndigheder løbende inviteres med 
til relevante møder. 
Region Hovedstaden står til rådighed for 
udlevering af information om den aktuelle 
forureningssituation på regionens afværgeanlæg, 
såfremt det skulle være nødvendigt. 
 

Besvarelse af spørgsmål om oplysning, 
orientering og inddragelse 
 
Besvarelse 8:  
Tårnby Kommune vil herefter holde Regionen 
løbende orienteret og invitere Regionen med til 
møder. 
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 
 
 



Rådgivers notat 
 
 
Spørgsmål 9.  
Regionens rådgivers notat er ikke gengivet 
 

Besvarelse af spørgsmål angående rådgivers 
notat 
 
Besvarelse 9:  
Rådgivers notat er læst og kommunen mener, at 
kommunens ovenstående besvarelser dækker 
spørgsmål i notatet.  
Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændring af afgørelsen. 
 


