
vestegnen

Og hvis man \,Elger at
opBive kildepLådsen oE
flytte indvindingen af van-
det længere !æk ftå
Københa!1r, vil d€t blive
tre tange så dlrt.

Ior at sikre drikkevan-
det i fremtiden, lægges
del€ af landbruget i omd-
det om til økoloeisk Land
bru8 og der bljvei plantet
skov på andre areåler. På
den måde vil langt fæne
sprøjtegifte kunne trænge
nedierundvåndetiftem-
tiden.

18. aptil 2OO7

Danmarks største
drikkevandskilde reddet
;.::11.1i :r Region Hov€dsta-
d€n renser forurenet
grundvånd, som truer
grundvandet ved landets
stønte \,?ndv-ærk, Solhø j
Kildepiads. VandværkeL
forsyrer dagligt 100.000
københavnerne med l,?nd.

I løbet af d€tte fodr
bygg€r Region Hovedsta-
den et Vandb€handlings-
ånlæg i Re€rslev og b€gJm-
d€r at rcnse forurenet
grundvand under Re€nl€v.
Opr€nsning€n vil tage
mellem 10 og 15 ar.

Første fase besmdte
allerede i 2003. hvor der
bl€v opstillet et anlæg, for
at sikre at beboerne i de
fem huse dei ligg€r i
området, kunne hav€ et
indeklimå der ikl€ l,?r
skadeligt for dem.

- Grundvandet er ikke i
fare længere. Med deL nye
anlæg sikrer Regjon
Hov€dstaden, at forurenet
vånd fia forureningen i
Ree$lev ikke længere kan
strømme til Solhøj Kilde-
plads, fortæller lørn cet-
t€rmann, Miljødirektør for
ReSion Hovedstaden,

Det vår et gammelL
pelsrenseri der var skur-
ken. I 2002 opdågede, der
daværende. Københåhs
Amt, at de; havde Ligget et
pelsrenseri i området, og
d€t viste sig hurtigt, at
området vår kråfti8t foru
renet med klor€de opLøs
ningsmidler, der blev

anvendt til at r€nse pelse-
ne,

Det bliver en dj'r
oprensning, som sahlet vil
koste omkrins 40 millio-
ner kron€r,

Københa\,ns Amt udar-
bejdede en indsatsplån for
beslqttelse af Solhøj Kilde-
plåds i 2003. Den viste, at
oprensning af forurenin-
gen i Reerslev, er den bil-
ligste løsning. Havde man
i stedet rcnset vandet Då
Solhøi Kjldeplåds vjLle'der
blive næsten 50 o/o dlrere.

fothåbenl\i| blivff vi rpat?t hr lorureneL Fundvand. En
kilde ved Rferslrv renses. (Arki\.foto)


