
 
   

 
Besvarelse vedrørende oprensning af Fæstningskana-
len, forurenet slam 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har den 25. april 2021 stillet følgende 

spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Spørgsmål 

Hovedspørgsmål: Hvad skal der ske med det forurenede slam i Fæst-

ningskanalen? 

 

Underspørgsmål:  

1. Vil være muligt at finde midlerne til at fuldføre oprensningen af 

det forurenede slam i Fæstningskanalen uden at skulle indstille 

den nuværende proces? 

2. Er der dækkende undersøgelser af indholdet af miljøgifte og 

tungmetaller i slammet i Fæstningskanalen? 

3. Hvad har slammet i Fæstningskanalen betydet for ferskvandssy-

stemet i København og for grundvandet? 

 

Vedlagt henvendelsen fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg er to artikler: 

- Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder vir-

kelig genbruges? Ingeniøren d. 15. april 2021 

- Den kemiske industris vugge; et Klondyke medstore konsekven-

ser for vandmiljøet, Ingeniøren d. 13. april 2021 

 

Svar 

Ad 1. Der er som nævnt af lokaludvalget midler i 2021 til at gennemføre 

en delvis oprensning af sedimentet i Fæstningskanalen. Forvaltningen 

indstillede et forslag til overførselssagen om midler til at færdiggøre op-

rensningen for at sikre en kontinuerlig og dermed billigere og hurtigere 

oprensning.  

 

Bevillingen blev ikke givet i overførselssagen. Forvaltningen har derfor 

ikke tilstrækkelige midler til at fortsætte oprensningen. 

 

Ad 2. Hvis der ikke findes midler til oprensningen, og sedimentet derfor 

skal blive liggende i Fæstningskanalen, vil forvaltningen vurdere, om 

det er nødvendigt med yderligere undersøgelser af det resterende se-

diment – dels mængden, dels beskaffenhed i forhold til de forventede 

indsatskrav, der vil kunne stilles fra staten i næste generation af 
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vandområdeplaner. Forvaltningen forventer, at undersøgelsen af det 

resterende sediment vil vise, at langt den største del af det mest forure-

nede sediment er fjernet, nemlig strækningen under U11, der er et klo-

akoverløb til Fæstningskanalen.  

 

Forvaltningen fik undersøgt sedimentet forud for den delvise fjernelse. 

Resultatet vises i bilag 1. 

 

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at forvaltningen i 2021 skal un-

dersøge sedimentet i Utterslev Mose detaljeret med henblik på at vur-

dere, på hvilke udvalgte steder, det vil være mest effektivt og nødven-

digt at fjerne sediment.  

 

Ad 3. Noget af sedimentet i Fæstningskanalen har gennem årene flyttet 

sig til Utterslev Mose. Med den nævnte undersøgelse af Utterslev Mose 

i 2021 forventer forvaltningen at få et billede af, hvad der ligger af sedi-

ment i mosen, og hvad det betyder for mosen. Forvaltningen har ikke 

planlagt at undersøge betydningen af sedimentet i Fæstningskanalen 

for de nedstrøms vandområder, men det vil kunne blive relevant, af-

hængigt af undersøgelserne i mosen.  

 

Det vurderes ikke, at grundvandet påvirkes af sedimentet i Fæstningska-

nalen, da kanalens bund er en tæt og tyk ler-membran.  

 
Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 

 
  



 

Vand og VVM 3/3 

 

 

Bilag 1.  

 

Resultater på analyser af stoffer i sedimentet forud for oprensningen. 

 

 

 
 


