
 
 Center for Regional 

Udvikling 
 
 
 
Regionsgården 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon 38 66 50 00 
Direkte 38 66 56 19 

Mail
 

miljoe@regionh.dk 
Web www.regionh.dk 

 
CVR/SE-nr: 29190623 
Journal nr.: 17027218 
 
Sagsbehandler.: 
Hanne Kristensen 
 
Dato: 22. februar 2018 
 
 

  
  
  

 

 
Ny Bringe Grundejerforening 
 
Sendt til e-mail: formand@nybringe.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. bemærkninger til Region Hovedstadens offentlige indsats med undersøgel-
ser og oprensning af jordforurening i 2018. 
 
Region Hovedstaden takker for jeres bemærkninger, dateret 30. januar 2018, til Regi-
on Hovedstadens offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforure-
ning i 2018. 
 
I skriver til os, at Furesø Kommune har planer om at udvide Perimetervej nord for Ny 
Bringe Grundejerforening på en strækning, hvor der ligger fredskov og at fredskoven 
stort set er omkranset af V2-foreninger. I skriver, at I frygter, at der kan være sket util-
sigtet phytooprensning i fredskoven langs Perimetervej og I ønsker derfor undersøgt, 
om der er sket utilsigtet phytooprensning i fredskoven.  
 
Ny Bringe Grundejerforening mener endvidere, at der bør laves en beskrivelse af hvil-
ke risici, der kan være for miljøet og den omkringliggende bebyggelse ved fældning af 
hele eller dele af fredskoven ligesom de sundhedsmæssige risici bør beskrives. 
 
 
Regionens indsats i forhold til Jordforureningsloven kan kun ske på arealer, hvor der 
er viden om, at der har eller kan have været forurenende aktivitet. Og regionens ind-
sats er alene rettet mod at undersøge og afværge skadelig virkning på grundvand, 
overfladevand (med miljømål), internationale naturbeskyttelsesområder eller menne-
sker på arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.  
 
Vi har set på, hvilke oplysninger regionen har om forurening i området nord for Brin-
gevej. Her er matr.nr. 34b, Jonstrup Vang, Værløse det eneste kortlagte areal hvor re-
gionen har oplysninger om forurening og arealet er kortlagt på Vidensniveau 2 i hen-
hold til Jordforureningsloven (dvs. at der er konstateret forurening).  
 
Regionen har ingen oplysninger om, at der har/kan have været forurenende aktiviteter 
i områderne med fredskov uden for denne matrikel. Regionen har derfor ikke grundlag 
for at igangsætte undersøgelser af evt. risici i forhold til miljø og sundhed, uden for 



   Side 2 

det i dag V2-kortlagte areal på matr.nr. 34b, Jonstrup Vang, Værløse, da det ikke lig-
ger indenfor rammerne af Jordforureningsloven.  
 
Mht. det V2-kortlagte areal (lok.nr. 189-05027), matr.nr. 34b, Jonstrup Vang, Værlø-
se, er regionen i gang med at undersøge dette. Denne lokalitet er højt prioriteret til un-
dersøgelser, idet den er forurenet med især chlorerede opløsningsmidler, som udgør en 
risiko for grundvandet. Regionen forventer, at undersøgelsesresultaterne afrapporteres 
i løbet af foråret 2018 og at der efterfølgende vil ske afværge af den del af forurenin-
gen, der truer grundvandsressourcen i området.  
 
Den del af det kortlagte areal (matr.nr. 34b, Jonstrup Vang, Værløse) der er fredskov 
på, har også indgået i undersøgelsen. De foreløbige resultater tyder ikke på at der er 
forurening, som udgør en risiko for arealanvendelsen eller for grundvandet på den del 
af matriklen, hvor der er fredskov.  
 
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på telefon 38 66 56 19 
eller på e-mail miljoe@regionh.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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