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Forord
 

Hvert år udarbejder Depotrådet en redegø-

relse til miljøministeren om arbejdet med 

jordforurening i Danmark. Depotrådet består 

af repræsentanter fra myndigheder og organi-

sationer, der har relation til jordforurenings-

området. 

Redegørelsen bygger på oplysninger fra 

myndighederne, det vil sige Miljøstyrelsen, 

Danmarks fem regioner, Bornholms Regions-

kommune, kommunerne, Økonomistyrelsen, 

Forsvaret, samt fra Oliebranchens Miljøpulje.

Denne redegørelse beskriver på et overordnet 

plan, hvilken indsats der er sket på jordfor-

ureningsområdet i 2010. Der er udarbejdet et 

databilag til redegørelsen med mere detalje-

rede oplysninger. 

Redegørelsen indeholder desuden et tema om 

klorerede opløsningsmidler, som kan forår-

sage komplicerede forureninger i jorden og 

drikkevandet.

Arbejdet med jordforureningsområdet vareta-

ges af følgende parter:

Regionerne 

Regionerne står for den offentlige indsats med 

at kortlægge, undersøge og oprense jordfor-

ureninger. Det er desuden regionerne, der skal 

godkende oprensninger, som gennemføres af 

Oliebranchens Miljøpulje. Det er ligeledes re-

gionerne, der skal udtale sig i forbindelse med 

kommunale tilladelser til byggeri og anlægsar-

bejde samt ændret anvendelse på forurenede 

grunde.

Videncenter for Jordforurening er organiseret 

under Danske Regioner, der er interesseorga-

nisation for de fem regioner. Videncenteret 

indsamler og formidler den viden og de er-

faringer, som regionerne bl.a. opnår i forbin-

delse med undersøgelser og oprensninger 

af jord- og grundvandsforurening og støtter 

regionerne i varetagelsen af deres opgaver. 

Bornholm har en særlig status som regions-

kommune og varetager opgaverne på jord-

forureningsområdet på lige fod med de fem 

regioner.

Kommunerne

Kommunernes opgave er administration i 

forbindelse med jordflytning, påbud om 

oprensning til virksomheder og borgere, der 

forurener, tilladelse til byggeri og ændret 

anvendelsen af en forurenet grund, rådgive 

om lettere forurenet jord i samarbejde med 

regionerne samt at områdeklassificere lettere 

forurenet jord i byområder.

Staten

Miljøstyrelsen følger som formand for De-

potrådet regionernes og kommunernes 

varetagelse af opgaverne. Miljøstyrelsen har 

derudover et særligt ansvar for at medvirke til 

udvikling af ny teknologi og det faglige admi-

nistrationsgrundlag af jordforureningsloven.

Naturstyrelsen står for den landsdækkende 

grundvandskortlægning og reviderer drikke-

vandsområder. Desuden udarbejder Natursty-

relsen vandplaner. 

Forsvaret kortlægger, undersøger og oprenser 

på sine egne grunde.

Private grundejere og bygherrer

Undersøger og oprenser forurening frivilligt 

eller som følge af påbud i forbindelse med 

byggeri og anlægsarbejde på forurenede 

grunde sideløbende med de offentligt finan-

sierede undersøgelser og oprensninger.

Oliebranchens Miljøpulje 

Har gennem en årrække undersøgt og oprenset 

de grunde, hvor der tidligere har været salg af 

benzin. Oliebranchens Miljøpulje undersøger og 

oprenser desuden forurening fra villaolietanke 

gennem en forsikringsordning. 
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Depotrådets anbefalinger

Depotrådet mener, at der fortsat er behov 

for at optimere undersøgelsesmetoder og ud-

nytte potentialet for at minimere omkostnin-

gerne til oprensning og for at undgå de lange 

og dyre driftstider på tekniske oprensningsan-

læg. Der er således fortsat et stort behov for 

at afsætte midler til Teknologipuljen for jord- 

og grundvandsforurening.

Det er Depotrådets opfattelse, at der fortsat 

bør arbejdes med at evaluere forskellige me-

toder til oprensning i forhold til andre indsats-

former som overvågning og naturlig nedbryd-

ning af jord- og grundvandsforurening.

Depotrådet anbefaler, at værditabsordnin-

gens låneordning genåbnes. Hensigten med 

værditabsordningen er, at boligejere får en 

hurtigere oprensning for at undgå værditab. 

Der er ventetid på oprensning under værdi-

tabsordningen, men ventetiden har været 

nedadgående de sidste år. I øjeblikket er der 

en ventetid på omkring 10 år. Med låneordnin-

gen kan boligejere få fremskyndet en oprens-

ning yderligere.

Depotrådet opfordrer med henvisningen til 

den nye fællesoffentlige digitaliseringsstra-

tegi for perioden 2011-2015, regioner, kom-

muner og staten til fortsat at arbejde for en 

forbedret dataudveksling og en forbedret 

kvalitet i data. Det er vigtigt, at data flyder 

uhindret mellem de offentlige myndigheder, 

da der træffes omkostningsfulde beslutninger 

og afgørelser på dette grundlag hver dag. Der 

tænkes fx på udveksling af opdaterede data 

om jordforureninger, områder med særlige 

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, 

samt data om boringer, herunder analysedata. 

Parternes løbende vedligehold af opdaterede 

data på Danmarks Miljøportal er en afgørende 

faktor for, at dette kan lykkes.

Depotrådet: 
Depotrådet består af repræsentanter fra følgende 

myndigheder og organisationer:

 Miljøstyrelsen  –  formand og sekretariat for rådet     

 Danske Regioner 

 KL

 DI

 Dansk Byggeri 

 Danmarks  Naturfredningsforening

 DANVA  og Foreningen af Vandværker i Danmark   

 Landbrug & Fødevarer  
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Økonomien på jordforurenings-
området

I 2010 blev der brugt mere end 600 mio. kr. på indsatsen på jordforureningsområdet.

Miljøstyrelsen skønner, at 

grundejere og bygherrer årligt 

bruger mellem 100 og 350 mio. 

kr. på privat finansierede un-

dersøgelser og oprensninger.

7%

42 mio. kr.

70 mio. kr.

1 1 %

32 mio. kr.

5%

6 mio. kr.

1%

42 mio. kr.

7%
23 mio. kr.

4%

399 mio. kr.

65%

Så meget brugte de på jordforurening i 2010 (614 mio. kr.). 

Den samlede økonomiske indsats på jordforureningsområdet i 2010 – dog undtaget de udgifter, grundejere og bygherrer har 

haft til at undersøge og rense forurening op. 

Miljøstyrelsen skønner, at grundejere og bygherrer årligt bruger mellem 100 og 350 mio. kr. på privat finansierede under -

søgelser og oprensninger.

Kommunernes bloktilskud går til administration af jordforureningsloven. Derudover har kommunerne udgifter til frivillige 

undersøgelser og oprydninger af jordforureninger, som kommunerne udfører som grundejer. Der findes pt. ikke tal for, hvor 

meget kommunerne bruger til egne undersøgelser og oprensninger. Disse udgifter er derfor ikke med i opgørelsen.

Regionerne

Kommunerne

Statens værditabsordning

Statens teknologipulje

Forsvaret

Oliebranchens Miljøpulje

Forsikringsordning for villaolietanke
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Regionernes arbejde på jordforureningsområ-

det er at håndtere risikoen fra jordforurening. 

Arbejdet kan overordnet opdeles i to typer af 

opgaver:

• opgaver med den offentlige indsats (miljø-  

 og sundhedsprioriteret indsats) og

• borgerrettede opgaver (råd, vejledning og  

 myndighedsbehandling af privat finansierede  

 indsatser).

Opgaverne med den offentlige indsats

Regionernes opgave med den offentlige ind-

sats er at fjerne den risiko som jordforurening 

udgør, det vil sige at opspore og fjerne de 

forureninger som:

• truer det grundvand, der bruges eller kan  

 bruges til drikkevand, eller 

• udgør en risiko for menneskers sundhed - 

 enten fordi forureningen påvirker indeklimaet  

 i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt  

 med den forurenede jord.

Den offentlige indsats udføres på de forure-

nede og de muligt forurenede grunde. Det 

er ikke muligt at opstille en landsdækkende 

model for, hvordan regionerne skal fordele 

ressourcerne mellem at beskytte henholdsvis 

drikkevandet og menneskers sundhed og de 

borgerrettede opgaver. Dette afhænger af 

regionale forhold som fx befolkningstæthed, 

bebyggelse, industriel historie og geologi. Det 

er derfor en politisk prioritering i den enkelte 

region at udstikke retningslinjerne og tage 

stilling til, hvordan de forskellige opgaver skal 

vægtes i forhold til hinanden. 

Som udgangspunkt prioriterer alle fem regio-

ner den offentlige indsats med at beskytte 

drikkevandet og indeklimaet i boliger højere 

end indsatsen mod jordforurening, der alene 

udgør en risiko ved kontakt med jorden. Den 

offentlige indsats udføres desuden, hvor det 

vurderes, at der er størst miljø- og sundheds-

mæssig effekt.

Regionernes opgaver med 
jordforurening

Ved udgangen af 
2010 var der kortlagt 
mere end 27.000 
grunde i Danmark. 

 Knap 13.000 
grunde som muligt 
forurenede (videns-
niveau  1),  
 Mere end 14.000 

grunde som foru-
renede (videns-
niveau  2)

den offentlige indsats. (I alt 14.252 grunde) 

Forurenede kortlagte grunde opgjort i forhold til 

57%

40%

3%

Omfattet af offentlig

indsats

Ikke omfattet af

offentlig indsats

Ingen oplysninger om

den offentlige indsats 

Forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til, om forureningen 

er omfattet af offentlig indsats eller ej. Godt halvdelen af de foru-

renede grunde er omfattet af den offentlige indsats.

offentlige indsats. 
Årsagen til den offentlige indsats

Forurenede kortlagte grunde omfattet af den

Menneskers sundhed

Drikkevand
40%

60%

Forurenede, kortlagte grunde omfattet af den offentlige indsats op-

gjort i forhold til årsagen til den offentlige indsats. En forurening kan 

være omfattet af den offentlige indsats både i forhold til drikkevandet 

og i forhold til menneskers sundhed. 

0%
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Faserne i den offentlige indsats

1-2 drift

Stig
en

d
e u

d
g

iftsn
iveau

 p
r. lo

kalitet
Regio

nernes m
iljø- o

g sund
hed

s-

prio
ritered

e ind
sats

              40-60 kortlægges ikke

- Ingen forurenede aktiviteter

2-20 undersøges ikke yderligere

- Ingen risiko ved anvendelse

eller grundvand

10-20 udgår af kortlægningen

- Ingen forurening

5-20 undersøges ikke yderligere - Ingen risiko ved 

anvendelse eller grundvand

3-8 ingen yderligere indsats - Ingen risiko ved 

anvendelse eller grundvand

Indhentning af historisk materiale på 100 lokaliteter 

40-65 kortlægges på V1-niveau

20-50 undersøges med

indledende undersøgelser

10-30 kortlægges

V2-niveau

5-10 videregående

undersøgelser

1-4 oprensning

I de første faser afklares det, om en eventuel forurening udgør en risiko for drikkevandet eller for den aktuelle anvendelse af grunden.

Langt de fleste grundejere får allerede i disse faser besked om, at grunden ikke er forurenet, eller at forureningen ikke udgør nogen risiko ved den konkrete anven-

delse som bolig. Jordforureningsopgaven er løst med et minimum af ressourcer i forhold til de forureninger, der ikke udgør en risiko.

For de grunde, der fortsætter til oprensning, udgør kortlægningsfaserne grundlaget for at prioritere indsatsen og for at vælge den mest optimale løsning på prob-

lemet. Da der er meget stor forskel på prisen på de forskellige metoder til oprensning, er det vigtigt at vælge den rigtige løsning.

Ud af 100 grunde, hvor regionerne har begrundet mistanke om, at der kan være forurenet ud fra det historiske materiale, er det kun 1-4 af grundene, der er så 

forureningsbelastede i forhold til drikkevandet og menneskers sundhed, at de skal renses op.

1-2 drift Sagerne afsluttes - Ingen risiko ved anvendelse eller 

grundvand

Den offent-

lige indsats:   

Blandt de kortlagte grunde udpeger regionerne de forurenede grunde, der hører under den 

offentlige indsats.

Den offentlige indsats sker, hvor der er:

 grundvand inden for et område med særlige drikkevandsinteresser

 grundvand i et indvindingsopland til et vandværk

 bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads

Den offentlige indsats retter sig især mod det grundvand, der bruges til drikkevand, og mod 

menneskers sundhed.

Faserne i den offentlige indsats

Opgaven med den offentlige indsats på 

jordforureningsområdet er stor og kom-

pleks og indeholder typisk følgende faser:

• Først indsamles historiske oplysninger  

 om aktiviteter, som kan være årsag til  

 jordforurening. Er der mistanke om for 

 urening på grunden, bliver den kortlagt  

 på vidensniveau 1. 

• Viser en indledende undersøgelse, at der  

 er forurenet, bliver grunden kortlagt på  

 vidensniveau 2. 

• De næste faser kan være en videregåen- 

 de undersøgelse og herefter at rense  

 forureningen op. 

• Oprensningen kan indebære, at der installeres  

 et teknisk anlæg, der fremadrettet skal sikre  

 drikkevandet eller sikre indeklimaet i en  

 bolig. Det tekniske anlæg er en del af oprens- 

 ningen og skal ofte være i gang i mange år. 

• På de fleste grunde er det ikke nødvendigt at  

 rense forureningen op. På nogle grunde må  

 regionerne dog overvåge forureningen for at  

 være sikker på, at den ikke spreder sig og ska- 

 ber problemer andre steder.

Oprensningen fjerner ikke nødvendigvis al for-

urening – kun den forurening, som kan udgøre en 

risiko. Det betyder, at en grund fortsat kan være 

kortlagt efter oprensning.
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Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko for 

drikkevandet eller menneskers sundhed, ud-

fører regionerne ikke nærmere undersøgelse 

eller oprensning. Kortlægningen opretholdes 

for at tage højde for forureningen ved fremti-

dige bygge- og anlægsprojekter. 

Alle faser i den offentlige indsats er i princip-

pet lige vigtige og en forudsætning for de

efterfølgende faser. De indledende kortlæg-

ningsfaser er således afgørende for en optimal 

behandling af sagerne og for den forebyggen-

de effekt af indsatsen. Regionernes erfaringer 

har vist, at et jævnt flow i faserne er meget 

vigtigt for at udnytte ressourcerne bedst 

muligt. 

Den konkrete vurdering af risikoen fra forure-

ningen er afgørende for, hvor hurtigt regio-

nerne prioriterer forureningen videre til næste 

fase i den offentlige indsats. Der kan gå flere 

år fra en forurenet grund bliver kortlagt, til 

den bliver undersøgt nærmere og eventuelt 

renset op. 

Borgerrettede opgaver

Ud over den offentlige indsats med de miljø- 

og sundhedsmæssigt prioriterede opgaver er 

regionerne involveret i en lang række andre 

myndighedsopgaver, der skal hjælpe og sikre 

borgerne bedst muligt. Det drejer sig bl.a. om:

• Rådgivning og vejledning til borgere om   

 sundhedsrisiko ved jordforurening

• Besvarelse af forespørgsler fra ejendoms- 

 mæglere, advokater og borgere om jord- 

 forurening, fx i forbindelse med køb og salg  

 af ejendomme

• Udtalelser i forbindelse med byggeri og  

 ændret anvendelse på forurenede grunde

• Behandling af privat finansierede forure- 

 ningsundersøgelser og oprensninger i  

 forbindelse med fx salg og byggeri

• Godkendelse af undersøgelser og oprensning  

 på nedlagte tankstationer udført og betalt af  

 Oliebranchens Miljøpulje

Fælles for en stor del af de borgerrettede 

opgaver er, at de er med til at afhjælpe gener 

for borgerne og derfor skal håndteres rela-

tivt hurtigt. Nogle opgaver skal regionerne 

desuden udføre indenfor bestemte tidsfrister 

fastsat i lovgivningen. Dette er med til at 

binde en del af regionernes ressourcer, som 

dermed ikke kan anvendes til den offentlige 

indsats med de miljø- og sundhedspriorite-

rede opgaver.

Data og it-systemer

Der er i dag kortlagt mere end 27.000 grunde. 

Regionerne har omfattende it-systemer til at 

holde styr på de mange kortlægninger, un-

dersøgelser og oprensninger. Disse systemer 

kobler op til Danmarks Miljøportals database 

DKJord, der er en fællesoffentlig dataportal 

om jordforurening. Regionerne indberet-

ter oplysninger om de kortlagte grunde til 

DKJord, hvorfra Miljøstyrelsen kan trække 

data. Via DKJord har alle (borgere, kommuner, 

rådgivende firmaer m.m.) desuden adgang til 

data om de kortlagte grunde.

Regionerne har også it-systemer til at vurdere 

risikoen fra jordforurening og til at prioritere 

de værste jordforureninger. Disse it-værktøjer 

bliver løbende opdateret og ajourført, så vur-

deringen af risikoen hele tiden tager udgangs-

punkt i de nyeste data om jordforurening, 

geologiske forhold og grundvandsforhold. 

Der er vigtigt, at oplysninger om grundvands-

forhold er opdaterede og tilgængelige fra 

staten og kommunerne.

I nogle sager udarbejder regionerne lokale 

grundvandsmodeller for at vurdere, hvordan 

forureningen bevæger sig gennem jordlagene. 

Dette bruges til at vurdere jordforureningens 

risiko over for grundvandet. 

Regionernes prioritering af den offentlige 

indsats tager altid udgangspunkt i de nyeste 

risikovurderinger. Prioriteringen er derfor en 

løbende proces. 

Regionerne

har i 2010

bl.a. arbej-

det på:

 5 .230  historiske redegørelser  

 1 .255  indledende undersøgelser  

 253  videregående undersøgelser  

 135  oprensninger  

 352  forurenede grunde med drift af tekniske oprensningsanlæg eller 

overvågning 
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Kortlægningen er grundlaget i regionernes 

arbejde. Kortlægningen sikrer, at regionerne: 

• har det nødvendige overblik over truslerne  

 fra jordforureningerne

• bedst muligt kan prioritere den offentlige  

 indsats med undersøgelser og oprensninger  

 og dermed sikre, at den vigtigste indsats gen- 

 nemføres først

• kan give borgerne den rigtige rådgivning i  

 forhold til jordforurening

Kortlægningen sikrer desuden: 

• at der ikke sker ukontrolleret spredning af  

 forurening 

• at den fremtidige anvendelse af de forurene- 

 de grunde sker under hensyn til forureningen

Hvis regionerne ikke har dette vigtige og 

essentielle overblik over forureningerne, vil 

der være forureninger, som ikke bliver fundet 

og renset op. Og i værste fald kan regionerne 

bruge penge på først at oprense de forurenin-

ger, som udgør en mindre risiko over for drik-

kevandet og menneskers sundhed i stedet for 

de forureninger, som udgør den største risiko.

Kortlægningen er også med til at sikre, at 

vandværkerne kan tage højde for forurenin-

gerne, når der skal udføres nye vandboringer. 

Ligesom kortlægningen kan bruges af grund-

ejere, bygherrer og entreprenører til at tage 

højde for forurenet jord i forbindelse med byg-

geri og ændret anvendelse på de forurenede 

og muligt forurenede grunde.

Kommunerne bidrager med oplysninger til 

regionernes kortlægning. Oplysninger om 

kortlægningen bruges desuden af kommu-

nerne til deres administration. 

Regionerne skal kortlægge alle jordfor-

ureninger, uanset om forureningerne er 

omfattet af den offentlige indsats eller ej.

Kun få forureninger skal renses op

Figuren med faserne i den offentlige 

indsats viser, at mange sager kan afsluttes 

på baggrund af undersøgelser. Enten fordi 

der ikke er forurenet, eller fordi forure-

ningen ikke har spredt sig. Forureningen 

kan også være så begrænset, at den ikke 

udgør en risiko for drikkevandet eller 

menneskers sundhed. Ligesom forurenin-

gen kan ligge så dybt nede i jorden, at den 

ikke udgør en risiko. Oprensning af forure-

ningen er derfor ikke påkrævet. Endelig 

er råd og vejledning til borgerne i mange 

tilfælde tilstrækkeligt til at undgå risiko 

for sundheden og skabe tryghed i forhold 

til at bo på en forurenet grund.

Formålet med de offentligt finansierede 

oprensninger er med andre ord ikke 

nødvendigvis at fjerne hele forureningen 

– kun den del af forureningen, som udgør 

en risiko for drikkevandet og menneskers 

sundhed. Derfor er det heller ikke nødven-

digt at oprense samtlige jordforureninger 

i Danmark.

Regionernes kortlægning 
af jordforurening

Eksempler på gode 
råd, når jorden i ha-
ven er forurenet

 Undgå at børn har 

kontakt med den foru-

renede jord, læg fx fast 

bund i sandkassen

 Undgå at få jord 

med inden døre

 Brug havehandsker

 Undgå at dyrke 

grøntsager og bær i 

forurenet jord. Brug i 

stedet fx krukker, 

højbede og plan-

tesække med ren jord

 Vask hænder

 Dæk bar jord, læg 

fliser, eller så græs

Status for

2010:

 2.762 grunde blev ikke kortlagt som muligt forurenet ( efter vurdering historisk materiale) 

 1.626 grunde blev kortlagt som muligt forurenede (vidensniveau 1)

 1.228 grunde blev kortlagt som forurenede (vidensniveau 2)

 456 grunde udgik af kortlægningen  

 12.868 grunde i alt er som muligt forurenede (vidensniveau 1)

 14.391 grunde i alt er kortlagt som forurenede (vidensniveau 2 )
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Håndtering af risikoen fra jordforurening på 

de forurenede grunde

Regionerne har i dag kendskab til mere end 

27.000 grunde, som enten er eller kan være 

forurenet. Regionerne skønner, at kun en 

mindre del af grundene er så forureningsbe-

lastede i forhold til drikkevandet eller men-

neskers sundhed, at de skal renses op. Ud fra 

en miljø- og sundhedsmæssig vurdering er det 

derfor ikke nødvendigt at oprense alle forure-

nede grunde.

Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko, 

udfører regionen som regel ikke nærmere 

undersøgelser eller oprenser forureningen. 

Dette er tilfældet i mange forureningssager.

I hovedparten af forureningssagerne slutter 

den offentlige indsats derfor, uden at det er 

nødvendigt, at regionen fjerner forureningen. 

Kortlægningen opretholdes for at forebygge 

nye problemer. Viden om forureningen på en 

konkret grund forebygger fx, at grundejeren 

uforvarende spreder den forurenede jord til 

andre grunde. Viden sikrer også, at der bliver 

taget højde for forureningen ved byggeri og 

ændret anvendelse.

I mange tilfælde kan risikoen fra jordfor-

ureningen håndteres på andre og mere 

omkostningseffektive måder end egentlig 

oprensning. Her er det ofte tilstrækkeligt, at 

regionen rådgiver og vejleder borgerne om, 

hvordan de kan minimere den ofte lille risiko 

fra jordforureningen. Der er tale om enkle råd 

til, hvordan haven kan indrettes og bruges, 

selv om jorden er forurenet. 
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I 2010 har regionerne brugt 399 mio. kr. på 

indsatsen over for jordforurening. 

Kortlægning: 112 mio. kr.

Kortlægningen er udgangspunktet for en 

prioritering af oprensningsindsatsen, hvor de 

værste forureninger renses op først.

39 mio. kr. er brugt på at opspore og kort-

lægge mulig jordforurening, mens 73 mio. kr. 

er brugt på de indledende undersøgelser og 

kortlægning af konstateret forurening. Udgif-

ter til undersøgelse af boliggrunde og nuance-

ring af forureningens risiko er medregnet her.

Oprensning: 178 mio. kr.

53 mio. kr. er brugt på videregående under-

søgelser, som går forud for en oprensning. Vi-

deregående undersøgelser sikrer en effektiv 

oprensning, der er målrettet mod den miljø- 

og sundhedsskadelige forurening.

67 mio. kr. er brugt på oprensningerne, mens 

der er brugt 48 mio. kr. til efterfølgende drift 

og overvågning af forurening. En stor del af 

udgifterne til drift af de tekniske oprensnings-

anlæg går til el og afledning af vand til kloak.

10 mio. kr. er brugt på udviklingsprojekter, 

som er med til at effektivisere og målrette 

oprensningsindsatsen.

Udgifter til regionernes administration af 

værditabsordningen er talt med under oprens-

ning og udgør 2,6 mio. kr. i alt.

Borgerrettede opgaver: 45 mio. kr.

36 mio. kr. er gået til regionernes godkendel-

ser af undersøgelser og oprensninger betalt 

af private grundejere og bygherrer eller 

Oliebranchens Miljøpulje samt til udtalelser i 

forbindelse med byggeri og ændret arealan-

vendelse.

Regionernes økonomi på 
jordforureningsområdet

64

16%

45

11%

112

28%

178

45%

Regionernes forbrug 2010. I alt 399 mio. kr. 

 

Kortlægning

Oprensning og drift

Borgerrettede opgaver

IT, ledelse og planlægning
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Omkring 19 mio. kr. er gået til det juridiske 

arbejde i regionerne, til ledelse og sekreta-

riat, til administrative systemer samt til den 

løbende prioritering af opgaverne.

Budget 2011

I 2011 har regionerne budgetteret med at 

bruge knap 405 mio. kr. I 2011 forventes det, 

at der bliver brugt omkring 11 mio. kr. mindre 

på borgerrettede opgaver og 16 mio. kr. mere 

på oprensningsopgaver. 

Det mindre forbrug på borgerrettede opgaver 

skyldes flere ting. Oliebranchens Miljøpulje 

nærmer sig sin afslutning, og derfor forventes 

det, at der skal bruges færre midler på be-

handling af disse sager. En øget digitalisering 

vurderes at kunne mindske ressourceforbru-

get på henvendelser. Endelig har en region 

afsluttet en sagspukkel fra de tidligere amter. 

9 mio. kr. er gået til besvarelse af henvendel-

ser, rådgivning og kommunikation. It-aktivite-

ter opgjort under ”Ledelse og planlægning” 

er afgørende for at reducere udgifterne til 

besvarelse af forespørgsler om jordforurening.

It, ledelse og planlægning: 64 mio. kr.

38 mio. kr. er brugt på it og data. Dette dæk-

ker udvikling og vedligeholdelse af it-systemer 

til opbevaring, registrering og behandling af 

data. It-systemer bruges bl.a. til at videregive 

oplysninger til oplysning af borgerne og til 

vurdering af risikoen fra de forurenede grun-

de. Regionerne bidrager desuden til Danmarks 

Miljøportals arbejde med den landsdækkende 

jordforureningsportal DKJord.

Knap 7 mio. kr. er gået til Videncenter for Jord-

forurening, som indsamler og videreformidler 

erfaringer.

 

Regionernes budget for 2011. I alt knap 405 mio. kr. 

16%

27%

49%

8%

Kortlægning

Oprensning og drift

Borgerrettede opgaver

IT, ledelse og planlægning
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Hver af landets fem regioner har en politisk 

vedtaget strategi for jordforureningsområdet. 

Som udgangspunkt prioriterer alle regioner 

indsatsen for at beskytte drikkevandet og in-

deklimaet i boliger højere end indsatsen mod 

jordforurening, som alene udgør en risiko ved 

kontakt med jorden, fx jord i haver.

Denne prioritering skyldes, at mennesker, som 

bor i en bolig, hvor indeklimaet er påvirket af 

forurening fra jorden, umiddelbart er mere 

udsatte end mennesker, der bor på en grund, 

hvor forureningen udelukkende er et pro-

blem ved kontakt med fx jorden i en have. 

Forurening, som alene udgør et problem ved 

kontakt med jorden, kan i de fleste tilfælde 

afhjælpes ved at følge nogle simple råd, hvor-

efter risikoen stort set er fjernet. Forurening, 

der påvirker indeklimaet, skal derimod ofte 

afhjælpes ved tekniske tiltag, der skal holdes i 

gang i mange år.

Alle regioner har desuden de seneste år prio-

riteret en ekstraordinær indsats for at sikre, at 

børn i børneinstitutioner ikke bliver påvirket 

af eventuel jordforurening. Den særlige ind-

sats skal ses i lyset af, at børn i 0-6 års alderen 

er mere udsatte og følsomme over for jordfor-

urening end voksne.

Regionerne har reelt set den samme strategi 

for prioritering af den offentlige indsats. 

Forskelle, udfordringer og vilkår regionerne 

imellem bevirker imidlertid, at regionernes 

miljø- og sundhedsmæssige prioritering på 

jordforureningsområdet skal håndteres for-

skelligt fra region til region. Dette har også 

indflydelse på, hvordan den enkelte region er 

nødt til at anvende ressourcerne til jordforure-

ningsområdet.

I nogle regioner er grundvandet fx dårligt 

beskyttet fra naturens side og derfor særlig 

sårbart over for forurening, eller der kan være 

meget lidt grundvand i forhold til behovet for 

drikkevand. 

Disse regioner må prioritere denne udfordring 

højt og er således nødt til at bruge mange 

ressourcer på beskyttelse af drikkevandet. 

I andre regioner kan det være mest presse-

rende at prioritere forurening på boliggrunde 

og dermed bruge flere ressourcer på disse 

opgaver end på beskyttelse af drikkevandet.

Det ville være mest hensigtsmæssigt, at 

regionerne først kortlagde alle de muligt 

forurenede grunde og derefter prioriterede, i 

hvilken rækkefølge grundene skal undersøges 

og eventuelt renses op. Dette er desværre 

ikke muligt alle steder, idet der allerede i dag 

er fundet mange forureninger, som truer drik-

kevandet. Regionerne har derfor fundet en 

balance mellem at have et konstant fokus på 

at oprense de forureninger, der truer drikke-

vandet, og gennemføre kortlægningen.

Den offentlige indsats vil tage mange år

Regionerne og de tidligere amter har gen-

nem mange år gjort en stor indsats på jord-

forureningsområdet. Strategien har været 

og er fortsat at tage de værste forureninger 

først.  På trods af dette er der fortsat mange 

potentielle forureninger, der ikke er kortlagt, 

og forureninger, hvor der endnu ikke er taget 

stilling til, hvilken indsats der er nødvendig. 

Hertil kommer løbende ny viden om fx for-

ureningskilder og stoffer, som kan udgøre en 

risiko og derfor skal kortlægges og undersø-

ges. Regionerne skønner med de nuværende 

økonomiske ressourcer, at det kan tage mange 

år, før jordforureningsopgaven kan afsluttes. 

Som følge af den lange tidshorisont arbejder 

regionerne derfor løbende på at udvikle nye 

og billigere metoder og teknikker til effektivi-

sering af opgaverne, herunder bedre værktø-

jer til vurdering af forureningsrisikoen. 

Regionernes strategier 
og udfordringer på 
jordforureningsområdet
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Regionernes indsats for at 
sikre drikkevandet

Regionerne vægter beskyttelse af drikkevan-

det meget højt, så borgerne også i fremtiden 

kan drikke vand baseret på rent grundvand. 

I Danmark er der stor forskel på, hvor godt 

beskyttet grundvandet er over for forurening. 

I visse egne af landet er der meget grundvand, 

andre steder er der knaphed. I regionerne er 

der derfor stor forskel på, hvor meget pres 

der er på grundvandsressourcen. I hovedstads-

området er der fx seks gange større pres på 

grundvandet end andre steder i Danmark på 

grund af den store befolkningstæthed.

Regionerne har derfor forskellige vilkår og 

udfordringer. Dette bevirker, at midlerne må 

anvendes forskelligt i de enkelte regioner. 

Nogle regioner er således nødt til at bruge 

flere midler på beskyttelse af drikkevandet 

end andre.

Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde 

mellem staten, kommunerne og regionerne.

Regionernes indsats bygger på statens grund-

vandskortlægning, som forventes afsluttet i 

2015, og kommunernes indsatsplanlægning, 

som skal afsluttes i 2017. For at regionerne kan 

prioritere kortlægningen og oprensningen af 

grundvandstruende jordforureninger mest 

optimalt, er det vigtigt, at der sker en løbende 

udveksling af viden og data mellem myndig-

hederne. 

En stor del af regionernes oprensninger over 

for drikkevand er relateret til forurening med 

klorerede opløsningsmidler, der typisk har 

været brugt til rensning af tøj og til rengøring 

af metaldele. Stoffernes egenskaber gør, at de 

let spredes i jorden og grundvandet. Samtidig 

kan de dampe op fra jorden og grundvandet 

og give problemer for indeklimaet i bygnin-

ger. Det er dyrt og teknisk krævende at fjerne 

forurening med klorerede opløsningsmidler - i 

nogle tilfælde er det umuligt.

Mange tidligere los-

sepladser henligger i dag 

som idylliske, grønne 

områder
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Som det ses af figuren, er antallet af oprens-

ninger lavere end antallet af undersøgelser. 

Det skyldes, at det langt fra er alle forurenin-

ger, der er så forureningsbelastede i forhold 

til drikkevandet og menneskers sundhed, at 

de skal renses op. I de fleste sager slutter den 

offentlige indsats derfor på baggrund af en 

konkret vurdering af resultatet fra de indle-

dende eller videregående undersøgelser. 

Oprensninger er væsentlig dyrere at gen-

nemføre end undersøgelser. Oprensninger i 

forhold til drikkevandet er endog meget dyre. 

De videregående undersøgelser udføres oftest 

som led i oprensningen og er derfor en del af 

den samlede oprensning. Antallet af drifts- og 

overvågningssager er også højt. Det skyldes, 

at disse sager skal fortsætte i mange år. 

 

Administration af 
grundvandsressourcen

 Staten kortlægger 

grundvandsressourcen 

og identificerer om-

råder med særlige 

drikkevandsinteresser 

med henblik på at 

dække behovet for 

drikkevand nu og i frem-

tiden.

 Kommunen udar-

bejder lokale planer for 

drikkevandsforsyning 

og indsatsplaner for be-

skyttelse af grundvan-

det. Kommunen giver 

tilladelse til indvinding 

af vand og fastlægger 

indvindingsoplandene.

 Regionen kortlæg-

ger og oprenser jord-

forureninger, der truer 

drikkevandsforsyningen 

inden for de kommu-

nale indsatsplanom-

råder og grundvandet i 

områder med særlige 

drikkevandsinteresser.

Regionerne

har i 2010

brugt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 mio. kr. på at undersøge og oprense forureninger, som kan true drikkevandet. En del af forureningerne  

kan også udgøre en risiko for menneskers sundhed

38 mio. kr. er brugt på tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand, og til overvågning af, hvordan 

forureningerne udvikler sig.

Regionernes indsats i 2010 i forhold til drikkevandet. 

 

Sagerne er opgjort på de forskellige faser i den offentlige indsats. 
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Regionernes indsats for at 
sikre menneskers sundhed

Regionernes opgave er bl.a. at beskytte men-

neskers sundhed mod påvirkning fra jordfor-

urening. Indsatsen er rettet mod forurening 

på boliggrunde, børneinstitutioner og offent-

lige legepladser. 

Som udgangspunkt prioriterer alle fem regio-

ner indsatsen for at beskytte indeklimaet i bo-

liger og børneinstitutioner højere end indsat-

sen mod jordforurening, som alene udgør en 

risiko ved kontakt med jorden, fx jord i haver.

Relativt bruger Region Nordjylland, Region 

Midtjylland og Region Syddanmark flere res-

sourcer på beskyttelse af menneskers sundhed 

mod forurening på boliggrunde end Region 

Hovedstaden og Region Sjælland. De to sidst-

nævnte regioner bruger en større andel af 

midlerne på at beskytte drikkevandet end de 

jyske regioner, fordi presset på grundvandet 

er større på Sjælland end i resten af Danmark.

Regionernes oprensninger i 2010 af hensyn til 

menneskers sundhed var primært relateret til 

forurening med klorerede opløsningsmidler, 

olie og tjærestoffer.

Som det ses af figuren, er antallet af oprens-

ninger lavere end antallet af undersøgelser. 

Det skyldes, at det langt fra er alle forurenin-

ger, der er så forureningsbelastede i forhold 

til drikkevandet og menneskers sundhed, at 

de skal renses op. I de fleste sager slutter 

den offentlige indsats derfor på baggrund 

af en konkret vurdering af resultatet fra de 

indledende eller videregående undersøgelser. 

Oprensninger er dyrere at gennemføre end 

undersøgelser.  

Regionerne

har i 2010

brugt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 mio. kr. på at undersøge, oprense og overvåge forurening, som kan udgøre

en risiko for menneskers sundhed

14 mio. kr. på at gennemgå 287 børneinstitutioner og undersøge 90 institutioner, 

samt oprense forurening på 24 institutioner
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De videregående undersøgelser udføres oftest 

som led i oprensningen og er derfor en del af 

den samlede oprensning. Antallet af drifts- og 

overvågningssager er også højt. Det skyldes, 

at disse sager skal fortsætte i mange år.

Særlig indsats på børneinstitutioner

Regionernes særlige indsats over for mulige 

forureninger på børneinstitutioner blev påbe-

gyndt i 2008 og er ved at være slut.

Den særlige indsats har taget udgangspunkt i 

en gennemgang af børneinstitutioner for mu-

lige kilder til forurening. Normalt er regioner-

nes tilgang at finde de potentielt mest forure-

nede kilder og først derefter at inddrage den 

nuværende anvendelse i vurdering af risikoen. 

Den ændrede tilgang skyldes, at børn kræver 

en større opmærksomhed, da de både er mere 

udsatte og mere følsomme over for forurenet 

jord end voksne. Desuden opholder børn sig 

ofte længe i børneinstitutionen.

Regionerne har i forbindelse med indsatsen 

valgt at undersøge børneinstitutionerne ud fra 

et ”forsigtighedsprincip”, hvilket betyder, at 

regionerne i flere tilfælde har valgt at under-

søge ”kilder”, som normalt ikke ville blive

undersøgt af regionen. Det drejer sig fx 

om børneinstitutioner, hvor der i nyere tid 

er tilkørt jord til legearealerne, men hvor 

der ikke foreligger egentlig dokumenta-

tion for, at den tilkørte jord er uforurenet.

På fire procent af de børneinstitutioner, 

som regionerne har gennemgået, er der 

fundet forurening i en grad, som kræver 

indgreb. Oftest er der dog kun tale om 

mindre områder på børneinstitutionen, 

som er forurenet. De forurenede børnein-

stitutioner har i de fleste tilfælde kunnet 

sikres ved udskiftning af den øverste halve 

meter af jorden i de forurenede områder.

De tidligere amter har i forbindelse med 

deres indsats på børneinstitutioner fundet 

både akutte og alvorlige forureninger, 

som der efterfølgende er taget hånd om. 

I forbindelse med den nuværende indsats 

på børneinstitutionerne har regionerne 

ikke fundet alvorlige forureninger. Det 

viser, at den hidtidige indsats, som regio-

nerne og de tidligere amter igennem en 

årrække har udført, allerede har fjernet de 

værste kilder til forurening.

Regionernes indsats 

på børneinstitu-

tioner har typisk 

bestået i at grave  

1/2 meter jord væk

Den særlige indsats 

på børneinstitutioner

 1500 børneinstitu-

tioner er gennemgået 
for kilder til forurening

 400 børneinstitu-

tioner er undersøgt

 57 børneinstitu-

tioner er renset op
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Regionerne hjælper borgerne 
med råd og vejledning

Regionerne har ud over opgaven med at sikre 

drikkevandet og menneskers sundhed mod 

forurening en række væsentlige opgaver. 

Regionerne yder fx service til borgere og virk-

somheder og samarbejder med kommunerne.

I 2010 har regionerne behandlet godt 126.000 

henvendelser fra borgere, ejendomsmæglere 

og andre, der har søgt oplysninger om jord-

forurening. Tallet er stigende fra år til år i takt 

med, at befolkningen er blevet mere bevidst 

om jordforurening.

Det stadigt stigende antal forurenede grunde 

stiller fortsat krav til regionerne om at yde 

god rådgivning til grundejere. Ikke mindst i de 

mange tilfælde, hvor forureningen ikke giver 

anledning til en oprensning. Det er en stor og 

vanskelig opgave at kommunikere om sund-

hedsrisikoen på en saglig og forståelig måde 

– også selv om sundhedsrisikoen i mange 

tilfælde er lille.

Regionerne har som en del af kommunikatio-

nen omkring risikoen arbejdet med at forbed-

re hjemmesider, breve samt andet informati-

onsmateriale til borgerne.

Undersøgelse af boliggrunde

Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som 

muligt forurenet, kan bede regionen om inden 

for et år at afklare, om grunden er forurenet 

eller ej. I 2010 har regionerne undersøgt 305 

grunde efter sådanne anmodninger fra bolig-

ejere.

Boligejernes særlige ret til at få deres grunde 

undersøgt inden for et år kræver en del af re-

gionernes ressourcer. Dette medfører, at visse 

regioner må tilpasse antallet af nye kortlæg-

ninger af muligt forurenede grunde.  Det sker 

for at skabe balance mellem ressourcerne til 

den sundheds- og drikkevandsrettede indsats.

Nuancering af forureningens sundhedsmæs-

sige betydning

For at gøre det nemmere for ejere, ejendoms-

mæglere og kreditinstitutioner at forstå, hvad 

jordforureningen betyder for den daglige 

brug af hus og have, nuancerer regionerne den 

sundhedsmæssige betydning af forureningen 

på boliggrunde. 

Nuanceringssystemet er bygget op efter de 

samme principper som tilstandsrapporten på 

en ejendom. Systemet inddeler forureningen i 

tre forureningskategorier F0, F1 og F2:

• F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejen- 

 dommens aktuelle anvendelse som bolig.

• F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejen- 

 dommens aktuelle anvendelse som bolig, hvis  

 simpel rådgivning efterleves.

• F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en 

 risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse  

 som bolig.

Regionerne

har i 2010:

 

 

 

 

 

 

 

Behandlet 126.000 forespørgsler om jordforurening

Undersøgt 305 boliggrunde på anmodning af grundejeren 

Nuanceret forureningens sundhedsmæssige betydning på 426 boliggrunde

Behandlet 455 sager om byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde

Behandlet 2783 sager om undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer

Behandlet 182 sager efter værditabsordningen
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Regionerne udfører ikke flere undersøgelser 

og oprenser heller ikke forureningen på bolig-

grunde med forureningskategorien F0 eller F1, 

med mindre forureningen truer drikkevandet.

En vurdering på F0 og F1 er med til at give 

grundejer bedre adgang til fx at få lån i ejen-

dommen.

På grunde med forureningskategorien F2 er 

der ikke nødvendigvis tale om, at forurenin-

gen udgør en risiko ved brugen af hus og have. 

Ofte starter regionerne med at give en F2, 

fordi forureningens niveau og udbredelse ikke 

er tilstrækkeligt belyst, eller fordi alle kilder 

til forurening ikke er undersøgt. Regionerne 

informerer altid om, hvorfor den sundheds-

mæssige betydning er nuanceret, som den er. 

Grunde med forureningskategorien F2 er om-

fattet af den offentlige indsats. Regionerne vil 

derfor på et tidspunkt undersøge forurenin-

gerne nærmere og eventuelt rense dem op.

I 2010 har regionerne nuanceret forureningens 

sundhedsmæssige betydning på 426 bolig-

grunde. I mere end 65 procent blev den sund-

hedsmæssige betydning vurderet til F0 eller 

F1, det vil sige forurening uden sundhedsmæs-

sig betydning for brugen af hus og have.

Private grundejeres projekter

Regioner og kommuner har en tæt dialog og 

et godt samarbejde omkring de vilkår, kom-

munerne stiller i forbindelse med tilladelser til 

byggeri og ændret anvendelse på forurenede 

grunde. Det sker for at sikre miljø og sundhed 

i de private projekter og det sikrer, at en even-

tuel senere offentlig indsats ikke fordyres som 

følge af byggeriet. 

I 2010 har kommuner og regioner sammen be-

handlet 455 sådanne tilladelser. Samtidig har 

regionerne behandlet yderligere 2783 sager, 

hvor grundejere og private bygherrer selv har 

betalt for undersøgelser og oprensninger.

Regionerne stiller data til rådighed

Regionerne stiller oplysninger om forurenede 

grunde til rådighed for offentligheden, så pro-

blemstillinger i forbindelse med jordforure-

ning kan håndteres allerede i planlægningen 

af fx nybyggeri og byudvikling. Derved spares 

ressourcer, og man undgår nye miljømæssige 

problemer.

Danmarks Miljøportal har lanceret DKJord, der 

er en ny dataportal, hvor man kan finde op-

lysninger om jordforureninger. Oplysningerne 

er også til rådighed på de fleste regioners 

hjemmesider.

Værditabsordningen

Ordningen hjælper boligejere med at få 

fremrykket tidspunktet for en offentlig 

oprensningsindsats. Regionerne varetager de 

praktiske opgaver i forbindelse med Værdi-

tabsordningen. Det er regionerne, der vurde-

rer, om en boliggrund er omfattet af ordnin-

gen. Det er også regionerne, der står for de 

praktiske opgaver, så som at søge om penge 

hos staten, undersøge og eventuelt oprense. 
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TEMA: 
Klorerede opløsningsmidler 

Klorerede opløsningsmidler er kemiske 

stoffer, som blandt andet har været brugt 

til rensning af tøj og rengøring af metaldele. 

Stofferne spredes let i jord og grundvand og 

fordamper forholdsvis let til indeklimaet. Stof-

ferne nedbrydes langsomt, og der kan dannes 

problematiske nedbrydningsprodukter, som 

også skal håndteres i en oprensning.

Spild af klorerede opløsningsmidler kan der-

for forårsage komplicerede jord- og grund-

vandsforureninger og giver ofte anledning til 

risiko for indeklimaet i bygninger nær jord- og 

grundvandsforureningen. 

Regionernes erfaringer viser, at klorerede op-

løsningsmidler er årsag til nogle af de værste 

forureninger i grundvandet i Danmark.

Sikring af indeklima og grundvand mod klore-

rede opløsningsmidler er en højt prioriteret 

opgave i regionerne. Oprensningerne af denne 

type forurening er ofte komplicerede og dyre.

Undersøgelser af indeklimaproblemer er 

teknisk vanskelige og forløber ofte over flere 

år. Det er ofte umuligt at fjerne en forurening 

med klorerede opløsningsmidler helt, og 

løsningen kan derfor være at etablere venti-

lation under gulvet for at forhindre, at dampe 

trænger op i boligen. Der arbejdes derfor med 

teknologiudvikling af metoder til håndtering 

af indeklimaproblemer.

Områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD)

Områder med drikkevands-
interesser (OD)

Områder med begrænsede
drikkevandsinteresser (OBD)

Drikkevandsinteresser

Kortlagt grund forurenet med 
klorerede opløsningsmidler 

Kortlagte grunde, hvor der er fundet forurening med klorerede 

opløsningsmidler (kortet stammer fra ”Redegørelse om 

jordforurening 2009”). 

Bornholms Regionskommune har tre kortlagte grunde med 

klorerede opløsningsmidler. Disse er ikke vist på kortet.
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Eksempel på en konkret sag - forurening fra 

tidligere renseri

På et tidligere renseri i Hobro har undersøgel-

ser vist, at renseriet har været skyld i en me-

get kraftig forurening med klorerede opløs-

ningsmidler i jord og grundvand. Forureningen 

har via grundvandet og luften nede i jorden 

spredt sig til de omkringliggende ejendomme. 

I alt 17 ejendomme er undersøgt, hvoraf de 12 

benyttes til bolig. Renseriet ligger i et område, 

hvor grundvandet ikke bruges til drikkevand. 

Det tidligere Nordjyllands Amt etablerede i 

2004 et anlæg til at sikre indeklimaet i den 

nærmeste bolig. Region Nordjylland har i 2007-

2008 fjernet cirka 2.150 tons forurenet jord i 

området ved det tidligere renseri. Oprensnin-

gen har ikke kunnet fjerne al forureningen.

I 2011 vil regionen etablere endnu et anlæg 

til at sikre indeklimaet i boligen på en anden 

naboejendom. Regionen vil etablere et dræn 

under betongulvet i huset. Drænet vil ventile-

re luften under gulvet og sikrer på den måde, 

at forureningen ikke kan dampe op i boligen. 

Regionen vil løbende foretage målinger af 

indeklimaet i begge boliger for at kontrollere, 

at anlæggene virker som de skal.

Sideløbende med indsatsen i de to boliger, 

foretager regionen overvågning af forurenin-

gen på flere af de omkringliggende boligejen-

domme. Formålet er at undersøge, om rest-

forureningen ved renserigrunden vil kunne 

udgøre en risiko for menneskers sundhed på 

disse boligejendomme. 
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Store jordforureninger

Der er 129 kendte store jordforureninger i 

Danmark. En stor jordforurening koster mere 

end 10 mio. kr. at undersøge og rense op.

97 af de store jordforureninger er omfattet af 

den offentlige indsats. Regionernes indsats 

her er godt i gang og følger en klar priori-

tering i overensstemmelse med jordforure-

ningslovens regler og forudsætninger.

De sidste 32 store jordforureninger truer 

hverken drikkevandet eller menneskers 

sundhed. I enkelte af disse sager udfører 

regionerne alligevel en indsats på grund af 

særlige hensyn til miljøet. Det drejer sig om 

forureningerne i Kærgård plantage og ved 

Høfde 42 og overvågning af forureningen på 

Collstrup-grunden ved Hillerød.

De store jordforureninger haster ikke nødven-

digvis mere end de øvrige jordforureninger. 

Der vil altid foregå en afvejning af den økono-

miske udgift til undersøgelse og oprensning 

i forhold til de miljø- og sundhedsmæssige 

gevinster eller behov ved en oprensning. 

De røde prikker viser de 129 store 

jordforureninger. Regionerne er i gang 

med en indsats på de fleste af forure-

ningerne. I de grønne og blå områder 

er der fokus på drikkevand.

Regionernes

indsats på 

de store

jordforure-

ningssager

i 2010:  

 

 

 

 

 

 

21 undersøgelser

44 oprensninger

7 overvågninger

6 sager er afsluttet, fordi der ikke er behov for yderligere indsats mod forureningen

På 57 store jordforureninger omfattet af den offentlige indsats har der været følgende aktiviteter (på flere 
sager har der været flere aktiviteter, fx både undersøgelse og oprensning):

  4 store jordforureninger, som ikke er omfattet af den offentlige indsats, er ved at blive undersøgt og renset op 

på grund af særlige miljøhensyn
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Kommunernes indsats på 
jordforureningsområdet

Påbud om undersøgelse og oprensning

Kommunen udsteder påbud om undersøgelse 

og oprensning af forurenede grunde. Hvis en 

grundejer eller en virksomhed er ansvarlig for 

en forurening, skal kommunerne give ejeren 

(forureneren) påbud om selv at betale for at 

undersøge og oprense forureningen.

Tilladelse til byggeri og ændret anvendelse

Kommunerne giver tilladelse til bygge- og 

gravearbejde, samt ændret anvendelse på 

kortlagte, forurenede grunde efter paragraf 8 

i jordforureningsloven. Hvis grundejer fjerner 

forurening fra grunden vurderer regionen, om 

kortlægningen efterfølgende kan ophæves.

Flytning af jord

Når der skal flyttes jord væk fra en grund, der 

er områdeklassificeret eller kortlagt, skal flyt-

ningen af jorden anmeldes til kommunen som 

anviser jorden til et modtageanlæg. 

Bekendtgørelsen om jordflytning fastlægger, 

hvor mange og hvilke analyser, der skal fore-

tages af jorden. Kommunerne sikrer dermed, 

at jord fra et område med lettere forurenet 

eller forurenet jord ikke flyttes til et forure-

ningsfrit område.

Områdeklassificering

Kommunerne udpeger de områder, hvor der 

forventes at være lettere forurenet jord som 

følge af spredning af forurening til jorden fra 

almindelig aktivitet i en byzone. Dette kaldes 

områdeklassificering.

Der er en lille sundhedsrisiko forbundet med 

lettere forurenet jord. Den lille risiko kan 

nedsættes ved at følge en række simple råd, 

fx at vaske hænder. Kommunerne rådgiver 

borgerne om, hvordan den lille sundhedsri-

siko kan minimeres. 

Kommunerne bidrager desuden med oplys-

ninger til regionernes kortlægning.

Den offentlige indsats

I forbindelse med regionernes varetagelse af 

den offentlige indsats, bidrager kommunerne 

med forureningsoplysninger i forbindelse 

med oplæg til undersøgelser og bemærknin-

ger i forbindelse med rapporteringer.

 
Kommuner-

ne har i 

2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Givet 403 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på forurenede grunde

Givet 132 påbud om undersøgelser eller oprensning af jordforurening

Områdeklassificering

 Kommunernes ud-

pegning af områder 

med lettere forurenet 

jord tager udgangs-

punkt  i byzonerne  og  

kaldes områdeklassi-

ficering. Områder med 

lettere forurenet jord 

kortlægges ikke efter 

jordforureningsloven.

 Kommunerne kan 

vælge at udtage et 

større område fra om-

rådeklassificeringen, 

hvis der er viden om, 

at jorden ikke er let-

tere forurenet. Desu-

den kan kommunerne 

inddrage et område fra 

landzonen, hvis der er 

viden om, at der kan 

være lettere forurening 

her. 

 Kommunerne of-

fentliggør områdeklas-

sificeringen. På Dan-

marks Miljøportal har 

næsten alle kommuner 

lagt information ud om 

områdeklassificerede 

områder.
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Statens indsats

Foruden Miljøstyrelsens opgaver varetager 

staten to opgaver i forhold til jordforurening: 

• Værditabsordningen for boligejere og 
• Forsvarets undersøgelser og oprensninger af  
 jordforurening. 

Værditabsordning for boligejere

Værditabsordningen er en statsfinansieret 

ordning for de boligejere, der uden at vide det 

har købt en forurenet grund. Ordningen giver 

boligejerne ret til – for en mindre egenbeta-

ling – at få fremskyndet indsatsen mod forure-

ningen uden om den almindelige offentlige 

indsats. 

Indsatsen begynder normalt med en nærmere 

undersøgelse af forureningen og afsluttes 

eventuelt med en oprensning. 

Den økonomiske del af ordningen står Økono-

mistyrelsen for. For tiden er der ingen vente-

tid på en undersøgelse, men 10 års ventetid på 

en oprensning.

Ud over at boligejere tilmeldt værditabsord-

ningen får udsigt til en oprensning, opnår eje-

ren en fuldstændig afklaring af, hvor udbredt 

forureningen er på grunden. Er grunden på 

venteliste til at blive renset op, er boligejeren 

typisk bedre stillet ved en ejendomshandel, 

fordi tilsagnet om oprensning kan gives videre 

til en ny ejer.

I 2010 var det muligt for boligejere på vente-

liste til en oprensning at få et statsgaranteret 

afdragsfrit lån på favorable vilkår. Løbetiden 

på lånet svarer til det antal år, grunden alter-

nativt skulle have ventet på en oprensning 

efter værditabsordningen, dvs. indtil der er 

midler på værditabsordningens bevilling til at 

indfri lånet. I alt 30 boligejere har benyttet sig 

af låneordningen. 

Forsvarets indsats på forurenede grunde

Forsvaret står selv for at kortlægge Forsvarets 

egne grunde, hvor der kan være forurenet. 

I forbindelse med salg, byggeri og anlægsar-

bejde på grundene udfører Forsvaret typisk 

undersøgelser og oprensning af forureningen, 

ligesom Forsvaret overvåger forurening flere 

steder. 

 
I 2010 har

værditabs-

ordningen

givet 42 mio.

kr. til:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 undersøgelser og

53 oprensninger af jordforurening
Regionerne har anvendt omkring 2,6 mio. kr. på administration af opgaven

I 2010 har

Forsvaret

brugt 32 mio.

kr. på bl.a.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøhistoriske redegørelser for 11 grunde

Undersøgelser af 28 grunde

Oprensning af forurening på 8 grunde
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Udvikling og effektivisering

Selv hvis regionernes indsats holdes på 

samme niveau som i dag, vil det tage flere 

årtier, før alle kritiske forureninger er renset 

op. Det stiller krav til regionerne om en skarp 

prioritering af de økonomiske ressourcer, så 

de giver ”mest miljø for pengene”.

De hidtil anvendte metoder til at undersøge 

og fjerne forurening i jord og grundvand er 

ofte både dyre og langvarige. I 2010 brugte 

regionerne fx 48 mio. kr. på bl.a. at oppumpe 

og rense forurenet vand og overvåge forure-

ning. Det er pumpning, der skal vare ved i 

mange år. En stor del af udgifterne blev brugt 

på at lede det forurenede vand til kloak. 

Regionerne arbejder derfor aktivt med at 

optimere arbejdsgange og udvikle og af-

prøve nye metoder og værktøjer. Målet er 

at gennemføre kortlægning, undersøgelser 

og oprensninger hurtigere, billigere og mere 

effektivt. Det er desuden nødvendigt at 

udvikle nye metoder og teknikker, da der er 

forureninger, som ikke kan renses op med de 

metoder, der kendes og benyttes i dag. Viden-

center for Jordforurenings aktiviteter er en 

del af dette arbejde. Regionerne bidrog i 2010 

med 6,7 mio. kr. til videncenterets arbejde.

I mange tilfælde sker udviklingen i et samar-

bejde med Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer 

og forskningsinstitutioner, ligesom regionerne 

har etableret samarbejder uden for Danmarks 

grænser om udvikling af nye metoder og 

teknikker. Herudover har EU givet støtte til to 

projekter. 

Fem projekter er gennemført som offentlig-

privat innovation samarbejde og partnerska-

ber mellem den pågældende region og et 

eller flere private firmaer. I offentlig-privat 

innovation samarbejde og partnerskaber har 

alle deltagere et fælles ansvar for projektets 

kvalitet og økonomi.

I 2010 har Miljøstyrelsen gennem den særlige 

Teknologipulje brugt knap 6 mio. kr. på at 

støtte 22 forskellige udviklingsprojekter, mens 

regionerne har brugt over 5 mio. kr. på 37 

udviklingsprojekter. En region har modtaget 

støtte fra EU på 2,3 mio. kr. til et projekt. Stør-

stedelen af projekterne omfatter metoder og 

teknikker til at rense forurening op.

Eksempler 

på nye me-

toder og

teknikker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprensning ved hjælp af opvarmning

Oprensning ved hjælp af ler og jernspåner, bakterier eller kemiske stoffer

Oprensning ved hjælp af basisk hydrolyse

Teknikker til at udtage prøver af jord og grundvand

Digitalisering og effektivisering af arbejdsprocesser ved borgerrettede opgaver

 

 

 

Teknologipuljen

 Teknologipuljen 

blev oprettet i 1996 

med henblik på at 

støtte udvikling af me-

toder og teknikker til 

oprensning af forure-

ning i jord og grund-

vand.

 Siden starten har 

puljen givet tilskud på i
 

alt 147 mio. kr. til 243 

projekter. Det er 

primært regionerne, 

der søger om tilskud 

til udviklingsprojekter.

 Erfaring og viden 

fra projekterne formid-

les  videre  til  brugerne
 

(primært regionerne og
 

rådgivende firmaer) i 

form af rapporter  

lign., som bl.a. findes 
 

på Miljøstyrelsens

hjemmeside.

o.
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Undersøgelser og oprens-
ninger betalt af private 
grundejere og bygherrer

Mange private grundejere og virksomheder, 

der har en forurenet grund, vælger selv at 

betale for en undersøgelse og oprensning af 

forureningen. 

Grundejeren kan have interesse i at rense op, 

hvis grunden dermed undgår at blive kortlagt 

eller får ophævet kortlægningen. Virksom-

heder kan være interesserede i at udvikle og 

udnytte et område med forurenet jord. 

En sådan frivillig undersøgelse og oprensning 

kan gøre det muligt for grundejer eller virk-

somhed at få tilladelse til at ændre anvendel-

sen af grunden. 

Undersøgelser og oprensninger udført af pri-

vate grundejere og bygherrer retter sig ikke 

nødvendigvis mod forurening, der er miljø 

eller sundhedsskadelig og omfattet af den of-

fentlige indsats. 

Regionerne behandler de undersøgelser og 

oprensninger, som udføres af private, så der 

ikke efterlades forurening, der er miljø eller 

sundhedsskadelig.

Miljøstyrelsen skønner, at private grundejere 

og bygherrer bruger mellem 100 og 350 mio. 

kr. om året på at undersøge og rense op. 

Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje er den største 

frivillige oprenser af forurening i Danmark. 

Oliebranchens Miljøpulje blev stiftet af ben-

zinselskaberne i Danmark i 1992 og står for at 

undersøge og rense op på grunde, hvor der 

tidligere har været salg af benzin. 

Undersøgelserne og oprensningen finansieres 

ved, at benzinselskaberne årligt indbetaler et 

bidrag pr. liter solgt benzin til Oliebranchens 

Miljøpulje.

I 2010 har

private

grundejere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igangsat 1.082 frivillige undersøgelser og oprensninger

Regionerne har anvendt 11,9 mio. kr. på at behandle undersøgelser 

betalt af private grundejere og bygherrer
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Oliebranchens Miljøpulje har i 2010 anvendt 

omkring 70 mio. kr. på oprensninger.

Regionerne godkender de undersøgelser og 

oprensninger, som udføres af Oliebranchens 

Miljøpulje, så der ikke efterlades forurening, 

der er miljø eller sundhedsskadelig. 

Oliebranchens Miljøpulje og regionerne har 

arbejdet målrettet på at afslutte de reste-

rende sager i 2010. Oliebranchens Miljøpulje 

forventer, at de resterende sager kan afsluttes 

i 2015.

Oprensning af forurening fra villaolietanke

Oliebranchens Miljøpulje undersøger og op-

renser desuden forurening fra villaolietanke 

gennem den særlige forsikringsordning for 

villaolietanke. Kommunerne godkender de 

udførte oprensninger. Regionerne vurderer, 

om der er efterladt forurening, der skal kort-

lægges. 

I 2010 har

Oliebran-

chens Miljø-

pulje arbej-

det med:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 nye undersøgelser og oprensning af forurening på nedlagte servicestationer

47 undersøgelser og oprensninger af forurening fra villaolietanke

Regionerne har anvendt 12,3 mio. kr. på at behandle og godkende disse undersøgelser og oprensninger
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Hvert år udarbejder Depotrådet en redegørelse til miljøministeren om arbejdet med 

jordforurening i Danmark. Denne redegørelse beskriver på et overordnet plan den 

indsats, der er sket i 2010. Yderligere oplysninger kan findes i det tilhørende databilag til 

redegørelsen.

I 2010:

• 399 mio. kr. er brugt på regionernes indsats rettet mod beskyttelse af drikkevandet   

 og menneskers sundhed mod jordforurening

• Regionerne har arbejdet med 1.255 indledende undersøgelser

• Regionerne har arbejdet med 253 videregående undersøgelser og 135 oprensninger  

• Regionerne gennemførte en særlig indsats med at undersøge og oprense forurening  

 på 114 børneinstitutioner

• Regionerne har besvaret 126.000 henvendelser fra borgerne om konkret jordforurening
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1 Forord

Dette er et data-bilag til Depotrådets redegørelse til ministeren om miljømyn-
dighedernes administration af jordforureningsloven i 2010. Redegørelsen og 
data-bilaget er udarbejdet på baggrund af § 24 i jordforureningsloven. Rede-
gørelsen baserer sig på regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes indberet-
ninger, der er fastlagt i ”Cirkulære om indberetninger for 2010”  
Miljøstyrelsen og regionerne er gået over til det nye elektroniske indberet-
ningssystem, DKJord, som ligger under Danmarks Miljøportal. DKJord gik i 
drift den 24. marts 2011 og herefter er der sket tilretninger for at forbedre 
indberetningen. Miljøstyrelsen har lavet udtræk fra DKJord, som regionerne 
har haft til kvalitetssikring. Det er desværre ikke lykkedes at få kvalitetssikret 
alle elektroniske data fra DKJord ved afslutningen af redegørelsen. Derfor er 
mange data i denne redegørelse indberettet skriftligt af regionerne i forbindel-
se med kvalitetskontrol af elektroniske data.   
Der afleveres stadig en skriftlig indberetning fra regionerne til Miljøstyrelsen. 
I redegørelsen for 2009 og de foregående år er data afleveret i et andet system. 
Der kan derfor være uoverensstemmelser mellem data for 2010 og de foregå-
ende år, der skyldes skift i indberetningssystem og den deraf afledte kvalitets-
sikring af data.  
Det bemærkes, at Bornholms Regionskommune ikke afleverer alle data grun-
det regionkommunens størrelse. Bornholms Regionskommune nævnes derfor 
kun i redegørelsen, der hvor det er relevant.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne og Miljø-
styrelsen, der har arbejdet med udtræk og kvalitetssikring af data samt forma-
tet for redegørelsen og data-bilaget. 
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2 Depotrådet

Depotrådet er nedsat i henhold til jordforureningslovens § 24. Rådet skal sikre 
en samlet viden om jordforureningsområdet. Depotrådets sammensætning og 
virksomhed er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1435 af 13. december 2006. 
Depotrådet har afholdt 2 møder i 2010. 
Pr. 1. juni 2011 har rådet følgende sammensætning: 
Kontorchef Palle Boeck (formand) 
Miljøstyrelsen, Jord & Affald 
Afdelingschef Marianne Pilgaard 
for Danske Regioner (Region Hovedstaden) 
Konsulent Carsten Christiansen 
KL
Chefkonsulent Vibeke Plambeck 
DI
Miljøkonsulent Simon Stig-Gylling 
Dansk Byggeri 
Cand.jur. Marianne Jacobi 
Danmarks Naturfredningsforening 
Projektleder Jesper Elkjær 
for DANVA og Foreningen af vandværker i Danmark i fællesskab 
(Københavns Energi, Vand- og afløbsafdelingen) 
Miljøchef Anette Christiansen 
For Landbrug & Fødevarer  
Sekretariat, Miljøstyrelsen, Jord & Affald: 
Funktionsleder Ulla Højsholt 
Civilingeniør Katrine Smith  
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3 Ordliste

Nedenstående ses en ordliste med forklaringer på alle de begreber og termer, 
der anvendes gennem redegørelsen og data-bilaget. En grundig forklaring af 
jordforureningsområdet findes i ”Redegørelse om jordforurening, redegørelse 
fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2011”. 
Kortlægning: Jordforurening bliver kortlagt på to niveauer:
Vidensniveau 1 er baseret på mistanke om forurening ud fra de aktiviteter, der 
har været på jorden 
Vidensniveau 2 er baseret på en konkret konstatering af jordforurening 
Den offentlige indsats: Med henblik på den videre offentlige indsats skal regi-
onerne udpege de kortlagte forureninger, der kan have skadelig virkning på: 

Grundvand inden for et område med særlige drikkevandsinteresser 
Grundvand i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg 
Mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig lege-
plads

Jordforureningslovens indsats retter sig altså imod grundvand, der bruges til 
drikkevand og menneskers sundhed.  
Områdeklassificering: 
Områdeklassificering betyder, at der, i stedet for kortlægning af de lettere for-
urenede arealer, skal ske en områdeklassificering af disse arealer. Den lettere 
forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forure-
ningspåvirkning fra flere kilder så som bilers udstødning og industriens emis-
sioner.
Som udgangspunkt skal all byzoner områdeklassificeres. Landets kommuner 
kan løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder af 
områdeklassificeringen.

Grænseværdier for jord: 
Jordkvalitetskriterierne er den grænseværdi for jord, der angiver den højeste 
koncentration af kemiske stoffer i jorden, hvor der ikke forventes negative 
effekter på menneskers sundhed  
Afskæringskriterium: Nogle stoffer har et afskæringskriterium, som er op til 10 
gange større end jordkvalitetskriteriet. Jord i intervallet mellem jordkvalitetskri-
teriet og afskæringskriteriet kaldes lettere forurenet jord. Afskæringskriterier er 
kun fastlagt for visse immobile stoffer. 
Lettere forurenet jord: Lettere forurenet jord er betegnelsen for jord, der in-
deholder stoffer mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, det såkald-
te rådgivningsinterval. I områder med lettere forurenet jord skal kommunerne 
give generel rådgivning om hvordan den lille sundhedsrisiko, der kan være ved 
at bo og opholde sig på lettere forurenet jord, nedsættes. 
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Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde: 
F0 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig be-
tydning for brug af bolig og have og at regionens indsats af hensyn til 
boligen og haven er afsluttet. 
F1 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig be-
tydning for brug af bolig og have, hvis nogle simple råd følges, og at 
regionens indsats af hensyn til boligen og haven i øvrigt er afsluttet. 
F2 betyder, at jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning 
for brug af bolig og have eller at den skal undersøges nærmere, og at 
det forurenede areal indgår i regionens prioritering af en fremtidig ind-
sats 

Værditabsordning: 
Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse 
den 18. november 1992 og som er forurenet før 1.september 1993. Ordnin-
gen gælder for ejere, der har erhvervet en ejendom uvidende om at den var 
forurenet. Hvis en forurening er omfattet af ordningen fremrykker regionsrå-
det oprydning på ejendommen for statslige midler. Der afsættes årligt midler 
til ordningen på finansloven.  
OM – Oliebranchens Miljøpulje: 
Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en ordning, der er oprettet med det formål 
at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte servicestati-
oner og detailsalgsanlæg for olie og benzin. OM er resultatet af en aftale mel-
lem de seks olieselskaber, som sælger benzin i Danmark og en række offentlige 
myndigheder. OM-puljens udgifter finansieres på grundlag af en mindre afgift 
for hver solgt liter benzin. Myndighederne og oliebranchen har kunnet tilmel-
de tankanlæg til ordningen, som ophørte med udgangen af 2010. 
Områder med drikkevandsinteresser: 
OSD = OSD er en forkortelse for områder med særlige drikkevandsinteres-
ser, som er de højest prioriterede drikkevandsområder. OD = OD er forkor-
telse for områder med drikkevandsinteresser. Disse områder er lavere priori-
terede end områder med særlige drikkevandsinteresser, men højere priorite-
rede end OBD = områder med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor der 
p.t. ikke foregår indvinding af grundvand til drikkevand, og hvor der ikke 
umiddelbart er planer om at placere indvinding.  
Frivillig indsats 
Frivillige oprydninger og undersøgelser er en indsats, der igangsættes af 
grundejeren, fordi grundejer ikke vil vente på den offentlige indsats. Det kan 
f.eks. være at indsatsen er prioriteret lavt af regionen, da forureningen ikke 
umiddelbar indebærer en risiko for mennesker og miljø. I tilfælde af at 
grundejeren ønsker at få ophævet kortlægningen eller ønske at ændre areal-
anvendelsen på lokaliteten kan grundejeren vælge selv at bekoste undersøgel-
ser eller oprydning ved at følge anvisninger fra kommune og region.   
§ 19 - tilladelse 
Efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse kan kommunen give tilladelse til at materi-
aler f.eks. forurenet jord kan udlægges på jorden på bestemte vilkår, der sikrer 
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at forureningen ikke påvirker mennesker og miljø, herunder det nedenfor lig-
gende grundvand. 

DUT
Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner 
kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og 
opgavefordelingen mellem staten og kommunerne, og for ændringer staten 
foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. 
Boliganmodning/ 1 årsregel 
Kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for et år efter, at 
ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. 
Paragraf 8 tilladelse 
Ejeren af et kortlagt areal skal søge kommunen om tilladelse til at ændre areal-
anvendelsen, såfremt det pågældende areal skal anvendes til bolig, børneinsti-
tution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, 
kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Ejeren skal også søge kommu-
nen om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det 
kortlagte areal er fastlagt som indsatsområde eller anvendes til de ovennævnte 
formål.
Påbud 
Ifølge jordforureningslovens § 41 kan miljømyndighederne meddele en foru-
rener påbud om oprydning af forurening, der er sket den 1. januar 2001 eller 
senere. Som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed 
driver eller drev den virksomhed, eller anvender eller anvendte det anlæg, 
hvorfra forureningen stammer - uanset hvordan forureningen er sket. Det vil 
sige, at en sådan forurener kan få påbud om at rydde op, selv om han har væ-
ret uden skyld i, at forureningen har fundet sted. Andre, der har forårsaget en 
forurening, anses som forurenere, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig 
adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden 
lovgivning.
Hvis forureningen er sket over tid – hen over den 1. januar 2001 - skal miljø-
myndigheden kunne påvise, at den væsentligste del af forureningen er sket 
efter den 1. januar 2001 for at kunne meddele en forurener påbud efter jord-
forureningsloven.
Desuden kan miljømyndighederne ifølge § 40 påbyde en forurener at udføre 
undersøgelser, så det kan vurderes om der skal meddeles påbud efter § 41: 
Er forureningen sket før den 1. januar 2001, finder miljøbeskyttelseslovens 
bestemmelser om påbud, anvendelse. 
For olieforurening forårsaget af spild eller udsivning fra en villaolietank, der 
konstateres efter 1. marts 2000, gælder særlige regler om påbud.  
Villaolietanksager 
Sker der forurening fra en villaolietank (tank under 6000 liter til boligopvarm-
ning), har det siden 1. marts 2000 været muligt for de påbudskompetente 
myndigheder (siden 2007  kommunerne) på et objektivt grundlag at udstede 
påbud om undersøgelser eller oprensning. De nærmere betingelser for at kun-
ne udstede påbud findes i jordforureningslovens § 48. Påbud kan herefter 
meddeles ejere af olietanke, hvis blot forureningen er konstateret efter den 1. 
marts 2000. Det er dog en forudsætning, at der er tale om en olietank med et 
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rumindhold på under 6.000 liter, som primært anvendes til boligopvarmning. 
Derudover skal tanken have været anvendt efter den 1. marts 2000, og skal 
have været, eller kunne have været, anvendt umiddelbart før konstateringen af 
forureningen.
Samtidig med at § 48 trådte i kraft, trådte også lovens § 49 i kraft. Sidstnævnte 
bestemmelse fastsætter en forsikringspligt for ejere af olietanke, til hvem der 
kan meddeles påbud efter § 48. Forsikringen skal dække de udgifter til under-
søgelse og oprensning, der følger af et påbud udstedt i medfør af § 48. Olie-
branchen i Danmark har i samarbejde med Topdanmark A/S, etableret en 
forsikringsordning, der opfylder lovens krav til forsikringsdækning. Denne 
ordning blev gjort tilgængelig, samtidig med at forsikringspligten i medfør af 
loven indtrådte. Ordningen indebærer, at ejere af olietanke automatisk er dæk-
ket af forsikringen, når de får leveret fyringsolie fra et af de selskaber, der del-
tager i ordningen. Dette gælder, både når olien bliver leveret direkte fra det 
pågældende selskab, og når det leveres via en forhandler, der bliver forsynet 
med olie fra et af disse selskaber. 
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4 Ressourcer

Fordeling af de offentlige ressourcer i perioden 2008 -2010 fremgår af tabel 4-
1.  Tallene i tabellen er hovedsageligt budgettal i modsætning til den efterføl-
gende tabel 4-2, der hovedsageligt indeholder regnskabstal: 
Tabel 4-1: Den offentlige økonomiske ramme for jordforurening for 2008-2010 (i 
mio. kr.). Kilde: Miljøstyrelsen og Forsvaret 

2008 2009 2010
Regionerne
(Forudsætningstal fra bloktil-
skudsforhandlingerne1)

387 401 410
Kommunerne 
(Forudsætningstal fra bloktil-
skudsforhandlingerne1)7

21 22 22,5
Værditabsordning2 50,83 53,16 41,7
Teknologipulje4 5,6 5,6 5,7
Forsvaret5 14,6 19,9 31,8
I alt 479 502 512

1 Ved kommunalreformen fik regionerne ca. 329 mio. kr. i alt og kommunerne fik ca. 8 mio. kr. ekstra 
til jordforureningsopgaven. Regionernes beløb til jordforurening er en beregningsforudsætning for 
fastsættelse af det totale bidrag til Regional Udvikling. I 2008 fik regionerne ekstra 50 mio. kr. til jord-
forureningsområdet. Beløbene til regioner og kommuner er blevet PL-reguleret. 

2 Beløbet indeholder budgettal fra Finansloven det pågældende år og tilbageførte ubrugte midler fra 
det foregående år. 

3 Beløbet for 2008 indeholder yderligere 7,5 mio. kr. til låneordningen. 
4         Beløbet er et budgettal fra Finansloven. 
5         Beløbet er regnskabstal fra forsvaret. 
6         Beløbet for 2009 indeholder en ekstrabevilling på 7,5 mio. kr. til værditabsordningen. 
7      Beløbet indeholder ikke kommunernes egne udgifter til undersøgelser og oprensninger 

Ved opgørelse af det samlede ressourceforbrug er den private indsats talt 
med. Tallene i tabellen er hovedsageligt regnskabstal i modsætning til foregå-
ende tabel, der hovedsageligt indeholder budgettal: 
Tabel 4-2: Den samlede økonomiske indsats på jordforurening i 2010 (i mio. kr). Kil-
de: Regionerne, Miljøstyrelsen, Oliebranchens Miljøpulje og forsvaret. 

 2010 
Regionernes indsats efter jordforureningsloven1 399 
Værditabsordningen og Teknologipuljen2 45,7 
Privatfinansierede oprensninger3 100-350 
Oliebranchens Miljøpulje 70 
Forsikringsordningen for villaolietanke 42,3 
Forsvaret 31,8 
Bloktilskud til kommuner4 22,5 
I alt 781-1031 

1 Beløbet er regnskabstal i modsætning til tabel 2.1 
2  Beløbet indeholder regnskabstal fra statsregnskabet 2010. Beløbet inkluderet tilbageførte ubrugte midler 

fra det foregående år. 
3 Indberetningen i 2010 har ikke inkluderet økonomi omkring de privatfinansierede oprensninger. Tallet 

stammer fra en opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord i 2009 i Miljøpro-
jekt 1363, 2011 udgivet af Miljøstyrelsen. Det vurderes, at tallet har samme niveau i 2010. 

4  Kommunernes tal er forudsætningstal for bloktilskudsforhandlingerne 
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5 Regionernes opgaver 

Regionernes arbejde på jordforureningsområdet kan overordnet opdeles i to 
typer af opgaver: 

Opgaver med den offentlige indsats, det vil sige en miljø- og sundhedspri-
oriteret indsats, og 
Borgerrettede opgaver, der bl.a. skal hjælpe og sikre borgerne bedst mu-
ligt.

Figur 5-1 viser alle de opgaver regionerne varetager opdelt i den offentlige 
indsats og den øvrige myndighedsindsats i forbindelse med de borgerettede 
opgaver. Som det fremgår af figuren indgår mange af elementerne i den of-
fentlige indsats også i de borgerrettede opgaver. 

Figur 5-1: Regionerne varetager en bred vifte af opgaver der ikke kun relaterer sig til regionernes 
miljø- og sundhedsprioriterede indsats. 

5.1 De regionale forskelle og regionernes prioriteringer 
Alle fem regioner har en politisk vedtaget strategi for jordforureningsområdet. 
Heri fremhæver regionerne borgernes sundhed og sikring af rent drikkevand 
som den vigtigste opgave i indsatsen overfor jordforurening. 
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Samtlige regioner vægter som udgangspunkt indeklimarisici i boliger højere 
end kontaktrisiko (med mindre denne er akut).  
Alle regioner har prioriteret indsatsen i forhold til forureninger i børneinstitu-
tioner højt. 
Grundlaget for de enkelte regioners prioriteringer er forskellig, fordi der er en 
række regionale forskelle, der har betydning for aktiviteter på 
jordforureningsområdet.  
De regionalle forskelle betyder, at der er forskel på, hvordan 
grundvandsressourcerne fordeler sig, og hvor godt de er beskyttede. Områder 
med særlige drikkevandsinteresser varierer, ligesom befolkningstætheden og 
dermed behovet for rent drikkevand varierer. Forskelle i i  industrialisering og 
erhvervsstruktur er forskellig og har betydning for antallet af forurenende 
kilder.
Der kan læses mere om regionalle forskelle og regionernes prioriteringer i 
”Redegørelse om jordforening 2009”, redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 
2011.

5.2 Regionernes ressourceanvendelse i 2010  
Årsværksprisen benyttet i redegørelsen er den årsværkspris, der er benyttet i 
forbindelse med DUT-forhandlingerne. Den er i 2010 på 589.215 kr. inklusiv 
overhead. I redegørelsen for 2009 blev årsværksprisen opgjort af regionerne. 
Her viste det sig, at årsværksprisen svarede til den årsværkspris benyttet i 
DUT-forhandlingerne – dog var overhead som kontorhold mv. ikke inklude-
ret. Regionerne har skønnet, at deres overhead er 25 % på baggrund af erfa-
ringstal fra Danske Regioner. 
I regionerne blev der i 2010 brugt ca. 219 årsværk på jordforureningsområdet 
mod ca. 220 årsværk i 2009. Personaleressourcerne er opgjort i fuldtidsstillin-
ger.
Regionernes ressourceforbrug, ekskl. personaleforbrug, var ca. 270 mio. kr. i 
2010, mod ca. 308 mio. kr. i 2009.  
Ved en årsværkspris på 589.215 kr. er det samlede regnskabstal 399 mio. kr.  



14

mio. kr.

procent1,2

0%

41,5

10%

70,8

18%

72,5

18%

61,0

15%

151,8

41%

Bornholm

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland
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Figur 5-2: Fordelingen af regionernes og Bornholms Regionskommune samlede 
ressourceforbrug i 2010 på 399 mio. kr. inkl. personaleomkostninger. Værdien 
af et årsværk er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning.   

Region Hovedstaden har haft et mindre forbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til 
det budgetterede. Dette skyldes, at en del planlagte undersøgelser og op-
rensninger blev sat i stå på grund af det voldsomme vintervejr, som allerede 
indtraf i slutningen af november 2010. Det har ikke været muligt at udføre 
boringer eller fjerne forureninger pga. frost i jorden. 
Det samlede regnskabstal for 2010 på 399 mio. kr. er lavere end tallet for 
2009 på 437 mio. kr. Det skyldes, at mange regioner havde en ekstraordinær 
prioritering af jordforureningsområdet i 2009. De brugte midler i 2010 ligger 
på niveau med de midler, der blev forudsat ved kommunalreformen (se også 
afsnit 4 om ressourcer) 
Tabellerne 5-1 til 5-6 viser den procentvise fordeling af anvendelsen af res-
sourcer i regionerne. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel for alle 
regioner.
Kortlægningsgrundlaget 
Midler til 1 års undersøgelser på boliggrunde og nuancering af forureningsri-
sikoen er indeholdt i kategorien ”Indledende undersøgelser”. Se ordliste, kapi-
tel 3, for en forklaring af de forskellige begreber.  
Oprensning 
Midler til administration af værditabsordningen er indeholdt i kategorien 
”Oprensning”.
Borgerettede opgaver 
I kategorien ”Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse” 
er indeholdt udgifter til regionernes behandling af paragraf 8 sager, samt udta-
lelser i forbindelse med kommunale påbud. Se ordliste, kapitel 3, for en forkla-
ring af de forskellige begreber.  
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Ledelse og planlægning 
Udgifter til ”Administration” dækker omkostninger til planlægning, herunder 
den løbende prioritering af opgaverne. Regionerne får hele tiden ny viden, der 
kan ændre den eksisterende prioritering. I beløbet indgår desuden udgifter til 
ledelse, sekretariat og administrative systemer. Derudover inkluderer beløbet 
udgifter til det juridiske arbejde i regionen samt regionens bidrag til Videncen-
ter for Jordforurening. 
Udgifter til ”IT og data” dækker udvikling og vedligeholdelse af IT systemer 
til opbevaring, registrering og behandling af data. IT systemer bruges bl.a. til 
oplysning af borgene og til risikovurdering af de forurenede grunde. Regio-
nerne har desuden bidraget til Danmarks Miljøportals arbejde med en lands-
dækkende jordforureningsportal. Opgaven omfatter også udgifter til den nød-
vendige vedligeholdelse af basisdata, som almindelige topografiske kort og 
luftfotos samt temakort som fx grundvandskort. IT systemerne er en forud-
sætning for, at regionerne kan prioritere opgaven, kan informere borgerne og 
kan gennemføre den lovpligtige indberetning af forureningsoplysninger til 
Kort & Matrikelstyrelsen.  
Alle regioner: 
Tabel 5-1: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i regionerne på 
4 overordnede områder og en række underordnede poster. Beløbene er inkl. 
personaleomkostninger. Bornholms regionskommune er ikke med i denne 
opgørelse. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes 
skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
 deling af 
Økonomi

[mio. 
kr.]

[mio. 
kr.]  %

Administration 26,3
IT og data 37,8 16

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 5,6
Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private 
grundejere og bygherrer 14,2
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 12,4
Afslutning af gamle sager fra amtets tid 3,6
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 8,8 11
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 38,9
Indledende undersøgelser 71,6
Videregående undersøgelser 53,3
Oprensning 67,3
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 48,2
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 9,5
SUM 397,6 397,7 100

64,1

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

44,7

UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

( alle regioner )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

28

OPRENSNING

178,4 45

KORTLÆGNING
110,5
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Region Nordjylland: 
Tabel 5-2: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i Region Nord-
jylland på 4 overordnede områder og en række underordnede poster. Beløbe-
ne er inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. 
Kilde: Regionernes skriftlige indberetning.  

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.]  %

Administration 2,8

IT og data 5,6 20

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,2
Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private 
grundejere og bygherrer 0,4
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,5
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 0,8 5
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 7,3
Indledende undersøgelser 13,4
Videregående undersøgelser 3,2
Oprensning 4,2
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 2,6
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,3
SUM 41,5 41,5 100

UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

( Region Nordjylland )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING
8,4

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

2,0

KORTLÆGNING
20,7 50

OPRENSNING

10,4 25

Region Midtjylland: 
Tabel 5-3: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i Region Midt-
jylland på 4 overordnede områder og en række underordnede poster. Beløbe-
ne er inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. 
Kilde: Regionernes skriftlige indberetning.

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.]  %

Administration 5,1

IT og data 8,4 22

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,7
Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private 
grundejere og bygherrer 2,1
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,9
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 2,3 10
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 7,0
Indledende undersøgelser 9,3
Videregående undersøgelser 10,6
Oprensning 5,1
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 8,2
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 1,4
SUM 61,0 61,0 100

27

OPRENSNING

25,3 41

13,4

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

6,0

KORTLÆGNING
16,3

UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

( Region Midtjylland)

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING
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Region Syddanmark: 
Tabel 5-4: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i Region Syd-
danmark på 4 overordnede områder og en række underordnede poster. Belø-
bene er inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 
kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.]  %

Administration 2,5

IT og data 6,3 12

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 2,1
Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private 
grundejere og bygherrer 3,5
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 2,0
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 1,0 12
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 12,4
Indledende undersøgelser 11,8
Videregående undersøgelser 14,8
Oprensning 7,2
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 6,7
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,2
SUM 72,5 72,5 100

33

OPRENSNING

30,9 43

8,8

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

8,6

KORTLÆGNING
24,2

UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

( Region Syddanmark )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

Region Hovedstaden: 
Tabel 5-5: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i Region Hoved-
staden på 4 overordnede områder og en række underordnede poster. Beløbe-
ne er inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. 
Kilde: Regionernes skriftlige indberetning.

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 
Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.]  %

Administration 11,1

IT og data 10,4 14

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 1,9
Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private 
grundejere og bygherrer 3,8
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 4,9
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 3,5 9
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 9,7
Indledende undersøgelser 20,6
Videregående undersøgelser 19,6
Oprensning 40,1
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 22,6
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 3,6
SUM 151,8 151,8 100

21,5

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

14,1

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

UDGIFTER PÅ

KORTLÆGNING
30,3

( Region Hovedstaden )

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

20

OPRENSNING

86,0 57
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Region Sjælland: 
Tabel 5-6: Fordelingen af det samlede ressourceforbrug i 2010 i Region Sjæl-
land på 4 overordnede områder og en række underordnede poster. Beløbene 
er inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. 
Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 
Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.]  %

Administration 4,9

IT og data 7,1 17

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,7
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af 
private grundejere og bygherrer 4,4
Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere 
tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 4,1
Afslutning af gamle sager fra amtets tid 3,6
Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, 
rådgivning, kommunikation mm.) 1,1 20
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 2,6
Indledende undersøgelser 16,4
Videregående undersøgelser 5,0
Oprensning 10,8
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 8,0
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,0
SUM 70,8 70,8 100

UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010

( Region Sjælland )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING
12,0

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

13,9

KORTLÆGNING
19,0 27

OPRENSNING

25,9 37

Bornholms Regionskommune: 
Tabel 5.7: Bornholms Regionskommunes regnskab for 2010. 

Administration

IT og data 0,08

Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse

Behandling af undersøgelser og oprensninge r betalt af private grundejere 
og bygherrer

Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidlige re tankstat ioner 
betalt af Oliebranchens Miljøpulje

Øvrige borgerretede  opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, 
kommunikation mm.)

Opsporing og kortlægning af  mulig forurening 0,28

Indledende undersøgelser 0,84

Videregående undersøgelser

Oprensning

Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af f orurening

Tværgående projekter (udviklingsprojekter)

SUM 1,20 1,20 100

OPR ENSNING

BORGERRETTED E 

OPGAVER

93
KORTLÆGNING

1,12

UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2010 
(Bornholms Regionskommune)

Beløb inkl. 
årsværk
[mio. kr.]

Fordeling af 
økonomi

%

LEDELSE OG

PLANLÆGNING 7

Beløb  inkl. 
årsværk 
[ mio. kr .]

0,08

Som det fremgår, anvendes den største del af midlerne på oprensning i Regi-
on Hovedstaden (57 %). I Region Midtjylland, Region Syddanmark og Regi-
on Sjælland anvendes omkring 40 % på oprensning, mens der i Region Nord-
jylland anvendes færrest midler på oprensning (25 %). 
I Region Nordjylland er andelen af ressourcerne, der anvendes på kortlæg-
ning, højest (50 %). I Region Midtjylland og Region Syddanmark er andelen 
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omkring 30 %, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland anvender om-
kring 20 %.  
Der er således forskel på andelen af midler anvendt til henholdsvis kortlæg-
ning og oprensning. Mange forureninger samt et stort pres på grundvandsres-
sourcen gør at Region Hovedstaden anvender størstedelen af sine midler på 
oprensning. I Region Nordjylland og Region Midtjylland er det en politisk 
beslutning at opprioritere kortlægningen.
Alle regioner anvender ressourcer på borgerettede opgaver. Størstedelen af 
midlerne brugt på borgerrettede opgaver omfatter sagsbehandling af private 
grundejers og Oliebranchens Miljøpuljes undersøgelser og oprensninger, samt 
udtalelser om paragraf 8 sager. Se ordliste, kapitel 3, for en forklaring af de 
forskellige begreber.  



20

5.2.1 Ressourceanvendelse og aktiviteter indenfor indsatsområder i 2010 
Tabel 5.8: Regionernes aktive sager i 2010 fordelt på indsatsområder. Aktive sager 
er sager som regionerne har arbejdet med i 2010, dvs. igangsatte og videreførte 
sager. Der medregnes også afsluttede sager, som er en delmængde af de videre-
førte sager. Hver sag tælles kun med 1 gang. Kilde: Skriftlige data fra regionerne 
efter gennemgang af data fra DKJord. 

Antal aktive sager i 
2010 fordelt på ind-
satsområdet 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Historiske redegørel-
ser:          
Inden for indsatsområ-
der 349 578 549 1.226 762 3464 
Uden for indsatsområ-
der 388 578 625 134 41 1766 
       
Indledende undersø-
gelser:          
Grundvand 51 70 81 58 61 321 
Areal/grundvand 12 17 71 2 19 121 
Areal  276 80 126 104 204 790 
Andet 15 8 0 0 0 23 
       
Videregående undersø-
gelser:       
Grundvand 4 43 23 24 11 105 
Areal/grundvand 2 20 15 23 4 64 
Areal  22 26 13 7 12 80 
Andet 0 2 2 0 0 4 

      
Oprensninger:                     
Grundvand 1 3 7 27 8 46 
Areal/grundvand 0 0 0 2 3 5 
Areal  8 10 12 29 18 77 
Andet 0 5 2 0 0 7 
       
Drift og overvågning:           
Grundvand 5 34 54 83 37 213 
Areal/grundvand 0 10 14 5 3 32 
Areal  19 18 18 10 29 94 
Andet 0 4 7 0 2 13 
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Tabel 5.9: Ressourceforbrug for regionernes aktive sager i 2010 fordelt på ind-
satsområder. Aktive sager er sager der er som regionerne har arbejdet med i 2010, 
se forklaring under tabel 5.8. Ressourceforbruget er angivet i mio. kr. og inde-
holder både årsværk og øvrige udgifter. Et årsværk er sat til 589.215 kr. Kilde: 
Skriftlig indberetning.  

Ressourceforbrug i 2010 
(mio. kr.) 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
 Syddanmark 

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Historiske redegørelser       
Alle indsatsområder 7,4 7,0 12,4 9,7 2,5 39 
       
Indledende undersøgelser       
Grundvand 0,8 3,8 3,6 7,3 3,2 18,7 
Areal/grundvand 1,0 1,8 3,2 0,3 0,9 7,2 
Areal 11,6 3,0 5,0 13,0 9,3 41,9 
Andet 0,0 0,7 0,0 0,0 3,0 3,7 
       
Videregående undersøgel-
ser       
Grundvand 0,1 5,7 5,0 7,7 3,9 22,4 
Areal/grundvand 0,2 3,5 3,6 9,1 0,3 16,7 
Areal 2,9 1,2 4,3 2,8 0,8 12,0 
Andet 0,0 0,2 1,8 0,0 0,0 2,0 
       
Oprensninger       
Grundvand 0,3 0,2 1,8 34,3 3,8 40,4 
Areal/grundvand 0,0 1,0 0,0 0,6 2,2 3,8 
Areal 3,9 3,9 1,9 5,2 4,7 19,6 
Andet 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 
       
Drift og overvågning       
Grundvand 0,5 4,4 3,4 19,3 
Areal/grundvand 0,0 1,5 1,3 1,1 
Areal 2,2 1,9 1,6 2,2 
Andet 0,0 0,4 0,4 0,0 

8,0 48,2

I Bornholms regionskommune er der i 2010 foretaget indledende undersøgel-
ser på 6 boliggrunde og på 1 grund er der foretaget en videregående undersø-
gelse.
Antallet af oprensninger skal ses i forhold til ressourceforbruget. En meget dyr 
oprensning kan således få antallet af oprensninger til at falde.  
Ud over den direkte ressourceanvendelse til undersøgelser og oprensning, 
giver sager hvor der er risiko for f.eks. bolig og børneinstitution en række af-
ledte ressourcebindinger. For eksempel borgerrettede opgaver, informations-
opgaver og opgaver efter værditabsloven. Derfor må regionerne løbende være 
parate til at ændre planlægningen af opgaverne i takt med at behovet ændrer 
sig. 
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Grundvandssager og indeklimasager er ofte komplicerede sager, der kan løbe 
over flere år, og ofte med en lang driftsperiode.  
Tabel 5.8 viser også, at antallet af drifts– og overvågningssager er højt, samt at 
denne indsats i større grad er rettet mod grundvandet. Det vil sige, at det i 
forbindelse med et antal oprensninger hvert år er nødvendigt enten at overvå-
ge forureningen eller foretage en fortløbende oprensning over flere år (drifts-
sager).
Tabel 5.9 viser, at udgiften til drift og overvågning er omkring 48 mio. kr. For 
at imødegå en udvikling hvor omkostningerne til drift og overvågning stiger, 
arbejder flere regioner målrettet på at udvikle metoder og teknikker til oprens-
ninger der kan reducere driftsomkostninger (se kapitel 11). 
Tabel 5.9 viser også, at selv om det ofte er oprensningerne, der er fokus på, så 
anvender regionerne fortsat en meget stor ressource på de opgaver der knytter 
sig til kortlægningen, dvs. historiske redegørelser og indledende undersøgelser. 
Beskyttelsen af grundvandet har høj prioritet i alle regionerne. På figur 5-3 ses 
det, at der ressourcemæssigt bliver anvendt flere midler til grundvandsrelate-
rede opgaver i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland, 
mens der bliver anvendt stort set lige mange midler på areal og grundvandsre-
laterede opgaver i Region Syddanmark. I Region Nordjylland bliver der an-
vendt markant flere ressourcer på arealrettede opgaver. Det skyldes, at der 
ikke er samme pres på grundvandsressourcen, som i andre regioner og at stør-
stedelen af industrikilderne ikke er placeret i grundvandsområderne. 
Figur 5-3 viser også, at Region Syddanmarks indsats i forbindelse med op-
rensningen i Kærgård Plantage ses som en betydelig aktivitet under indsats-
område ”andet”. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Regi
on

Nord
jyl

la
nd

Regi
on

 M
id
tjy

lla
nd

Regi
on

Syd
dan

m
ar

k

Regi
on

Hove
dst

ad
en

Regi
on

Sjæ
lla

nd

Andet

Menneskers sundhed 

Menneskers sundhed og
grundvand

Grundvand

Figur 5-3: Fordelingen af regionernes samlede ressourceforbrug inkl. perso-
naleomkostninger i 2010 på indledende undersøgelser, videregående under-
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søgelser, oprensninger, drift og overvågning på forskellige indsatsområder. 
Ressourceforbruget er 240 mio. kr. i alt. Kilde: Skriftlig indberetning 

5.3 Regionernes budget for 2011 

mio. kr.

procent1,2

0%

41,5
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70,8

18%

72,5

18%

61,0

15%

151,8

41%

Bornholm

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Figur 5-4: Fordelingen af regionernes og Bornholms Regionskommune sam-
lede budgetterede ressourceforbrug i 2011 på 404 mio. inkl. personaleom-
kostninger. Værdien af et årsværk er sat til 589.215 kr. Kilde: Skriftlig indbe-
retning 

Region Sjælland har budgetteret med omkring 15 mio. kr. mindre i 2011 i 
forhold til regnskabstallene fra 2010. Region Syddanmark har samme budget i 
2011 som regnskabet i 2010. Der er stigninger i budgetterne for 2011 i for-
hold til regnskabet for 2010 for Region Midtjylland (1 mio. kr.) og Region 
Nordjylland (6 mio. kr.). Region Hovedstaden har en stigning i budgettet på 
omkring 15 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2010, hvilket hovedsageligt 
skyldes, at der er overført 12,3 mio. kr. fra 2010. Region Hovedstaden har 
desuden givet et engangsbeløb på omkring tre mio. kr. til udviklingsopgaver 
inden for jordforurening i 2011.
Tabellerne 5-10 til 5-15 viser den procentvise fordeling af regionernes bud-
getterede ressourceforbrug. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel 
for alle regioner. 
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Alle regioner: 
Tabel 5-10: Fordelingen af regionernes budgetterede ressourceforbrug for 
2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent af det 
samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat 
til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning.  

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
 deling af 
Økonomi

[mio. 
kr.]

[mio. 
kr.] %

Administration 33,0
IT og data 32,9 16

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 33,9 33,9 8
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 42,5
Indledende undersøgelser 67,1
Videregående undersøgelser 53,5
Oprensning 71,8
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 52,1
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 16,5
SUM 403,3 403,3 100

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( alle regioner )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

OPRENSNING

194,0 48

65,8

KORTLÆGNING
109,6 27

Region Nordjylland: 
Tabel 5-11: Fordelingen af Region Nordjyllands budgetterede ressourcefor-
brug for 2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent 
af det samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk 
er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.] %
Administration 3,1
IT og data 3,2 13

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 1,3 1,3 3
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 12,1
Indledende undersøgelser 15,3
Videregående undersøgelser 3,4
Oprensning 6,5
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 2,5
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,2
SUM 47,5 47,5 100

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( Region Nordjylland )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

OPRENSNING

12,5 26

6,3

KORTLÆGNING
27,4 58
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Region Midtjylland: 
Tabel 5-12: Fordelingen af Region Midtjyllands budgetterede ressourcefor-
brug for 2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent 
af det samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk 
er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.] %
Administration 5,5
IT og data 8,5 22

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 5,4 5,4 9
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 6,1
Indledende undersøgelser 7,5
Videregående undersøgelser 7,0
Oprensning 6,3
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 9,3
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 6,7
SUM 62,2 62,2 100

OPRENSNING

29,2 47

14,0

KORTLÆGNING
13,6 22

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( Region Midtjylland )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

Region Syddanmark: 
Tabel 5-13: Fordelingen af Region Syddanmarks budgetterede ressourcefor-
brug for 2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent 
af det samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk 
er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 

Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.] %
Administration 5,6
IT og data 5,6 16

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 6,2 6,2 9
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 11,2
Indledende undersøgelser 15,6
Videregående undersøgelser 13,9
Oprensning 6,4
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 4,5
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 3,3
SUM 72,3 72,3 100

OPRENSNING

28,1 39

11,2

KORTLÆGNING
26,8 37

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( Region Syddanmark )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING
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Region Hovedstaden: 
Tabel 5-14: Fordelingen af Region Hovedstadens budgetterede ressourcefor-
brug for 2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent 
af det samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk 
er sat til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 
Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.] %
Administration 14,1
IT og data 9,3 14

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 14,5 14,5 9
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 8,7
Indledende undersøgelser 19,3
Videregående undersøgelser 22,5
Oprensning 44,3
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 29,9
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 4,2
SUM 166,6 166,6 100

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

KORTLÆGNING
27,9

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING 23,4

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( Region Hovedstaden )

100,8 61

17

OPRENSNING

Region Sjælland: 
Tabel 5-15: Fordelingen af Region Sjællands budgetterede ressourceforbrug 
for 2011 på 4 overordnede poster og en række underposter som procent af det 
samlede forbrug inkl. personaleomkostninger. Værdien af et årsværk er sat 
til 589.215 kr. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning. 

Beløb Beløb For-
inkl. 

årsværk
inkl. 

årsværk
deling af 
Økonomi

[mio. kr.] [mio. kr.] %
Administration 4,7
IT og data 6,2 20

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige 
borgerrettede opgaver 6,6 6,6 12
Opsporing og kortlægning af mulig forurening 4,5
Indledende undersøgelser 9,4
Videregående undersøgelser 6,8
Oprensning 8,4
Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af 
forurening 5,9
Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,2
SUM 54,6 54,6 100

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ

JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011

( Region Sjælland )

LEDELSE OG 

PLANLÆGNING

OPRENSNING

23,3 43

10,9

KORTLÆGNING
13,9 25

Bornholms regionskommune: 



27

Tabel 5-16: Bornholms Regionskommunes budget for 2011. Kilde: Born-
holms regionskommunes skriftlige indberetning 

Administration

IT og data 0,08

Opsporing og kortlægning af  mulig forurening 0,10

Indledende undersøgelser 0,92

Videregående undersøgelser

Oprensning

Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af f orurening

Tværgående projekter (udviklingsprojekter)

SUM 1,10 1,10 100

Udtalelser om arealanven delse, behandling af p rivate sager og 
godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager sam t øvrige borgerrettede 
opgaver

BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ 
JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 (Bornholms 

Regionskommune)

Beløb inkl. 

årsværk
[mio. kr.]

Fordeling af 

økonomi
%

LEDELSE OG

PLANLÆGNING 7

Beløb  inkl. 

årsværk 
[ mio. kr .]

0,08

OPRENSNING

BORGERRETTEDE 

OPGAVER

93
KORTLÆGNING

1,03

5.3.1 Status for kortlægning  
Tabel 5.17: Antal kortlagte lokaliteter ved udgangen af 2010 og det antal lokaliteter 
der i løbet af 2010 er udtaget af kortlægningen. Kilde: Regionernes skriftlige indbe-
retning efter gennemgang af data fra DKJord. 

Status for kortlæg-
ningen

Samlet
antal 

V1 kortlag-
te

Samlet
antal 

V2 kort-
lagte1

V1 kortlag-
te i 2010 

V2 kort-
lagte i 
2010

Antal
kortlagte 
udtaget 

efter kort-
lægningen 

i 2010 
Region Nordjylland 1.368 1.770 391 154 69 
Region Midtjylland 5.131 2.704 433 173 181
Region  
Syddanmark 2.979 3.472 402 284 82
Region Hovedsta-
den 1.860 3.816 150 215 66
Region Sjælland 1.476 2.569 231 401 57
Bornholms  
Regionskommune 54 60 19 1 1
I alt 12.8682 14.391 1.626 1.228 456

1 Lokaliteter der er både V1 og V2 kortlagte er talt med under V2 kortlagte 
2 Det samlede antal V1 kortlagte er faldet i forhold til sidste år. En forklaring kan være, at 
der har været datagennemgang i forbindelse med idriftsættelse af DKJord, mens en an-
den forklaring kan være at en del grunde er udgået eller at grundene er blevet V2 kort-
lagt. Det bemærkes desuden, at sidste år talte de grunde, der er V1/V2 kortlagt med 
under V1 kortlagte hos nogle regioner. 
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5.3.2 Forurenede lokaliteter fordelt på indsatsområder 
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Figur 5-5: Forurenede (V2-kortlagte) lokaliteter opgjort efter beliggenhed in-
den for eller uden for den offentlige indsats. 7.154 V2 kortlagte lokaliteter 
ligger inden for offentlige indsatsområder. Der er i alt 14.252 lokaliteter. Kil-
de: DKJord 

En lokalitet kan have flere indsatsområder. Fordelingen på de enkelte indsats-
områder fremgår af figur 5-6. 
Hvis en forurening ikke udgør en risiko for drikkevandet eller menneskers 
sundhed, er forureningen ikke omfattet af den offentlige indsats. Hvis en foru-
rening på en boliggrund ikke udgør en risiko for indeklimaet i boligen eller 
kontakt med jorden i haven, er forureningen derfor ikke omfattet af den of-
fentlige indsats, uanset at forureningen findes på en boliggrund. Det samme 
gælder for en forurening, der ligger i et indvindingsopland til et vandværk. 
Hvis forureningen ikke udgør en risiko for drikkevandet, er forureningen ikke 
omfattet af den offentlige indsats, uanset den ligger i indvindingsoplandet. 
I de data, som regionerne har overtaget fra nogle af de tidligere amter står 
forureningen registreret som omfattet af offentlig indsats på en boliggrund 
eller i et opland til et vandværk – uanset at forureningen reelt set ikke udgør en 
risiko for drikkevandet eller menneskers sundhed.  
Det samlede antal af forurenede, kortlagte grunde, der er omfattet af den of-
fentlige indsats er derfor for højt i denne opgørelse.  
En forurening kan være omfattet af den offentlige indsats, både i forhold til 
drikkevandet og i forhold til menneskers sundhed. Fordeling i forhold til årsa-
gen til den offentlige indsats fremgår af figur 5-6. 
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Figur 5-6: Forurenede (V2-kortlagte) lokaliteter fordelt på indsatsområder – én 
lokalitet kan have flere indsatsområder. Der er 15.943 angivelser fordelt på 
7154 lokaliteter. Kilde: DKJord.  
5.4 Status videregående undersøgelser 
Antallet af videregående undersøgelser skal ses i forhold til økonomien brugt 
på videregående undersøgelser. En meget dyr undersøgelse vil få antallet af 
undersøgelser til at falde, selv om budgettet er uændret.  
Tallene i nedenstående tabel 5.18 viser igangsatte videregående undersøgelser. 
Bemærk at i tabel 5.8 viser antallet af videregående undersøgelser et aktivitets-
niveau i regionerne, og antallet er således større end her. I tabel 5.8 er alle de 
videregående undersøgelser, som regionerne har arbejdet med i 2010 talt med, 
mens det i tabel 5.18 kun er de igangsatte videregående undersøgelser i 2010, 
der er opgjort. I denne opgørelse tælles en videregående undersøgelse med en 
gang.
Antallet af videregående undersøgelser er faldet i 2010. En forklaring kan være 
at der er brugt flere ressourcer på at afslutte eller behandle videreførte sager 
fra foregående år. Det samlede tal for regionernes behandling af alle sager 
med videregående undersøgelser er højere i 2010 i forhold til 2009 (jf. tabel 
5.8)
Tabel 5.18 Igangsatte videregående undersøgelser i perioden 2008-2010 finansie-
ret af regionerne. Opgørelsen er lavet på en anden måde end de tidligere år, og 
data trækkes nu fra DKJord. Tidligere blev opgørelsen lavet således, at der kunne 
forekomme privatfinansierede undersøgelserne i opgørelsen. Det samlede antal 
videregående undersøgelser er derfor lavere end tidligere. Kilde: Regionernes 
skriftlige indberetning efter gennemgang af data fra DKJord. 
 2008 2009 2010
Region Nordjylland 12 17 16 
Region Midtjylland 82 56 34 
Region Syddanmark 23 61 21 
Region Hovedstaden 78 83 19 
Region Sjælland 13 4 15 
I alt 208 221 105
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5.5 Status for regionernes oprensninger 
Antallet af oprensninger skal ses i forhold til økonomien brugt på oprensnin-
ger. En meget dyr oprensning vil få antallet af oprensninger til at falde, selv 
om budgettet er uændret. 
Antallet af igangsatte oprensninger er faldet en smule fra 2009 til 2010, og 
antallet i 2010 ligger lidt højere end antallet i 2008. Dette skyldes blandt an-
det, at der var en ekstraordinær opprioritering af indsatsen i 2009. 
Tallene i nedenstående figur viser igangsatte oprensningsprojekter, igangsatte 
driftsprojekter og igangsatte overvågningsprojekter. Bemærk at tabel 5.8 viser 
antallet af oprensninger og drift/overvågning som et aktivitetsniveau i regio-
nerne, og antallet er således større end her. I tabel 5.8 er alle de oprensnings-
projekter og drift/overvågningsprojekter, som regionerne har arbejdet med i 
2010 talt med, mens det i denne tabel kun er de igangsatte oprensninger, drift 
og overvågning. I denne opgørelse tælles et oprensningsprojekt, et driftspro-
jekt og et moniteringsprojekt kun med en gang. 
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Figur 5-7: Igangsatte oprensninger, igangsat drift og igangsat overvågning 
af oprensning finansieret af regionerne i perioden 2008-2010. Kilde: Regio-
nernes skriftlige indberetning efter gennemgang af data fra DKJord. 
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6 Regionernes kortlægning af jord- og grund-
vandsforureninger i 2010 

6.1 Regionernes mistanke-kortlægninger (vidensniveau 1) 

Tabel 6.1: Antal vidensniveau 1 kortlægninger i 2010. Kilde: Skriftlig indberetning 
V1kortlægninger. Region

Nordjylland 2

Region
Midtjylland 3

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden 1

Region
Sjælland 2

I alt

Antal af afsluttede sager 
inden for offentlige indsats-
områder 

349 578 465 12261 141 2759 
Antal der kortlægges   236 243 198 186 59 922
Antal der ikke kortlægges 113 335 267 1037 75 1827 
Antal af afsluttede sager 
uden for offentlige indsats-
områder 

388 578 376 134 5 1481 
Antal der kortlægges   161 243 116 23 2 545
Antal der ikke kortlægges 227 335 260 111 2 935 

1  I tallene for ”antal afsluttede sager inden for offentlige indsatsområder” og ”antal der ikke kortlægges” er 
børneinstitutionerne talt med, mens de ikke er talt med i ”antal der kortlægges”, idet børneinstitutionerne 
ikke V1-kortlægges, men undersøges direkte, hvis der er kilder til forurening. Derfor er der en forskel på 
3.

2  Der er ikke truffet afgørelse på 7 sager inden for det offentlige indsatsområde, mens der ikke er truffet 
afgørelse på 1 sag uden for det offentlige indsatsområde. 

3 Det har ikke været muligt at lave opdelingen mellem ”indenfor” og ”udenfor” præcist, og tallene er derfor 
opgjort på baggrund af et skøn. 
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6.2 Regionernes indledende undersøgelser 

Tabel 6.2: Antal vidensniveau 2 kortlægninger i 2010 efter regionens indledende 
undersøgelser. Kilde: DKJord 

V2 kortlægninger Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland 1

I alt 

Antal af Indledende afslut-
tede undersøgelser 

223 93 138 93 181 696 

Andel der kortlægges   154 36 96 51 118 425 

Andel der ikke kortlægges 69 57 42 42 60 268 
1 Der er endnu ikke taget stilling til kortlægningsstatus på 3 lokaliteter. 

Tabel 6.2 viser, at 60 % af undersøgelserne i 2010 resulterede i en kortlægning 
på vidensniveau 2, hvilket svarer til de generelle erfaringstal. 
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7 Regionernes grundvandsrettede indsats 

Grundvandssager, som regionerne har arbejdet 

på i 2010
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Figur 7-1: Figuren viser antallet af grundvandsrelaterede indledende under-
søgelser, videregående undersøgelser, oprensninger og drift og overvåg-
ningssager, som regionerne har arbejdet med i 2010. Af de viste sager i tabel-
len er der 121 indledende undersøgelser, 64 videregående undersøgelser, 5 
oprensninger samt 32 drift og overvågningssager, som også retter sig mod 
arealanvendelse. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning efter gennem-
gang af data fra DKJord. (se også tabel 5.8)  

Figur 7-1 viser antallet af grundvandsrelaterede sager, som regionerne har 
arbejdet med i 2010. Det ses, at antallet af oprensningssager er lavere end 
antallet af undersøgelses-sager. Det skyldes, at det langt fra er alle 
forureninger, der er så forureningsbelastede i forhold til drikkevand og 
menneskers sundhed, at de skal renses op. I de fleste sager slutter den 
offentlige indsats derfor på baggrund af en konkret vurdering af resultatet fra 
de indledende eler videregående undersøgelser. Oprensninger er væsentlig 
dyrere at gennemføre end undersøgelser. En videregående undersøgelse er 
desuden en væsentlig del af en samlet oprensning. Antallet af drift og 
overvågningssager, som regionerne arbejder med, er højt, hvilket skyldes, at 
disse sager ofte bliver videreført i mange år. Mange sager udgår desuden efter 
en videregående undersøgelse, hvis det bliver vurderet, at der ikke er behov 
for en videre indsats. 
Klorerede opløsningsmidler er en stofgruppe, der typisk giver problemer i 
forhold til grundvandet, da stofferne spredes let i jord og grundvand. De kan 
desuden også ofte give anledning til indeklimaproblemer. Der kan læses mere 
om klorerede opløsningmidler i forhold til jord og grundvandsforurening i 
”Redegørelse om jordforurening 2009” – redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 
2011.
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For mange oprensninger gælder det, at der er en ressourcekrævende driftsfase 
efterfølgende. Det er bl.a. udgifter til el og afledning af vand til kloak, der gør 
at driftsfasen er så dyr. Der arbejdes derfor løbende med at udvikle og afprøve 
teknikker, hvor forureningen kan fjernes med det samme. I ”Redegørelse om 
jordforurening 2009” – redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2011 kan der 
læses mere om disse teknikker.  
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8 Regionernes arealrettede indsats 

Sager i forhold til menneskers sundhed, som 
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Figur 8-1: Figuren viser antallet af arealanvendelsesrelaterede indledende 
undersøgelser, videregående undersøgelser, oprensninger og drift og over-
vågningssager, som regionerne har arbejdet med i 2010. Af de viste sager i 
tabellen er der 121 indledende undersøgelser, 64 videregående undersøgel-
ser, 5 oprensninger samt 32 drift og overvågningssager, som også retter sig 
mod grundvandsbeskyttelse. Kilde: Regionernes skriftlige indberetning efter 
gennemgang af data fra DKJord. (se også tabel 5.8)  

Figur 8-1 viser antallet af arealrelaterede sager, som regionerne har arbejdet 
med i 2010. Det ses, at antallet af oprensningssager er lavere end antallet af 
undersøgelsessager. Det skyldes, at det langt fra er alle forureninger, der er så 
forureningsbelastede i forhold til drikkevand og menneskers sundhed, at de 
skal renses op. I de fleste sager slutter den offentlige indsats derfor på 
baggrund af en konkret vurdering af resultatet fra de indledende eler 
videregående undersøgelser. Oprensninger er væsentlig dyrere at gennemføre 
end undersøgelser. En videregående undersøgelse er desuden en væsentlig del 
af en samlet oprensning. Antallet af drift og overvågningssager, som 
regionerne arbejder med, er relativt højt, hvilket skyldes, at disse sager ofte 
bliver videreført i mange år. 
Mange sager udgår desuden efter en videregående undersøgelse, hvis det 
bliver vurderet, at der ikke er behov for en videre indsats. 
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8.1 Undersøgelse af boliggrunde 

Tabel 8.1. Antallet af boligejendomme hvor undersøgelserne er udført på anmod-
ning af boligejerne og afsluttet i 2010 - den såkaldte 1 års regel. Kilde: Skriftlig 
indberetning 

Afsluttede undersøgelser af 
boliggrunde på anmodning fra 
boligejere

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal boligejendomme 58 80 36 46 54 305 

8.2 Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde 
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Figur 8-2: Nuancering af forurenede boliggrunde kortlagt på vidensniveau 2 i 
2010. Over 65 % af alle boliggrunde har fået nuancering som F0 eller F1, hvilket 
betyder, at der er ingen eller begrænset risiko ved at bruge jorden. Kilde: Regio-
nernes skriftlige indberetning efter gennemgang af data fra DKJord. 
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8.3 Værditabsordning for boligejere 

Tabel 8.2: Regionernes ressourceforbrug på opgaver under værditabsordningen 
for boligejere i 2010. Antal undersøgelser og antal oprensninger er opgjort som 
aktive sager, dvs. de sager regionerne har arbejdet med i 2010, som er igangsatte 
sager, afsluttede sager og videreførte sager. Kilde: Skriftlig indberetning 

Regionernes ressourceforbrug i forbindelse 
med administration af værditabsordningen. 
Undersøgelser og oprensning finansieres af 
staten

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal Undersøgelser 43  7 33 20 10 113

Årsværk undersøgelser  
0,55 0,3 0,5 0,8 0,2 2,35

Antal oprensninger 43 1 10 7 8 69
Årsværk oprensninger  0,83 0,07 0,3 0,6 0,2 2

Der er ikke anvendt ressourcer til konsulenter i forbindelse med værditabs-
ordningssager. Med en årsværkspris på 589.215 kr. har regionerne anvendt 
2,6 mio. kr. på administration af værditabssager. 
8.4 Børneinstitutioner 

Tabel 8.3: Regionernes ressourceforbrug på indsatsen på børneinstitutioner i 2010. 
Kilde: Skriftlig indberetning 

Regionernes ressourceforbrug 
i forbindelse med indsatsen 
på børneinstitutioner 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal historiske redegørelser 220 5 14 48 0 287
Antal undersøgelser  22 5 14 401 9 104 
Årsværk undersøgelser  0,7 0,38 0,57 2,11 0,2 3,96 
Udgifter til undersøgelser i 
1.000 kr. 834 190 655 5.334 507 7.520
Antal oprensninger 0 1 2 21 0 24

Årsværk oprensninger  0 0,01 0,31 1,54 0 1,86

Udgifter oprensninger i 1.000 
kr. 0 10,8 362 2.691 0 3.064

1Tallet dækker både indledende undersøgelser og videregående undersøgelse 

Regionerne har i 2010 anvendt 9,9 mio. kr. på undersøgelse og oprensning af 
jordforurening på børneinstitutioner, hvis der regnes med en årsværkspris på 
589.215 kr. 
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Tabel 8.4: Resultat af regionernes undersøgelser på børneinstitutioner i 2010. 
Kilde: Skriftlig indberetning 

Resultat af regionernes undersø-
gelser på børneinstitutioner i alt 
2010

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal undersøgelser 22 5 14 541,2 9 104 
Antal ikke forurenet 22 3 10 21 2 58
Antal lettere forurenet – råd og 
vejledning. 0 1 3 5 4 13
Antal forurenet – kræver oprens-
ning. 0 1 1 193 3 24

1 Tallet dækker både indledende undersøgelser og videregående undersøgelse. Der er 1 undersøgelse fra 
2010, der endnu ikke er afsluttet og derfor ikke er opgjort. 
2 Region Hovedstaden har i tabel 8.3 angivet, at der har været 40 undersøgelser. I denne tabel er undersø-
gelserne opgjort i antal børneinstitutioner, hvilket betyder at nogle undersøgelser har dækket flere børnein-
stitutioner 
3 8 institutioner er forurenet, men forureningen udgør ikke en risiko og skal derfor ikke oprenses. 

Tabel 8.5: Antal og omfang af oprensninger på børneinstitutioner i 2010 Kilde: 
Skriftlig indberetning 

Antal og omfang af oprens-
ninger på børneinstitutioner i 
alt alle år 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Oprensninger hvor regionen 
selv har undersøgt  

0 02 2 15 0 19

Oprensninger hvor andre har 
undersøgt (primært kommu-
nerne)

0 0 0 6 0 6

Børneinstitutioner, hvor hele 
institutionsarealet er renset op 

0 0 2 0 0 2

Børneinstitutioner, hvor dele 
af institutionsarealet er renset 
op1

0 0 0 21 0 21

Oprensninger i alt 0 0 2 21 0 23
1 De dele af børneinstitutionernes areal, der er renset op svarer til de forurenede arealer. Resten 
af børneinstitutionens areal er ikke forurenet. 
2 Den ene oprensning nævnt i tabel 8.4 udføres i 2011.

Det ses at aktiviteten i forbindelse med jordforurening i børneinstitutioner er 
faldet fra 2009 til 2010, fordi regionerne er ved at være færdige med den mål-
rettede indsats mod jordforurening i børneinstitutioner. 
I redegørelsen for 2009 blev det konkluderet, at den indsats, der igennem en 
længere årrække er gennemført af regionerne og de tidligere amter, allerede 
har kortlagt og fjernet de værste kilder på børneinstitutioner. Således var end-
nu ingen af de konstaterede forureninger på børneinstitutionerne i 2008 og 
2009 i gruppen af virkeligt alvorlige og akutte forureninger. Dette gælder også 
for 2010. 
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Dette viser, at tilgangen med at gå efter de mest forurenede brancher har vir-
ket og fjernet de værste forureninger. 
Samlet opgørelse for indsats i 2008, 2009 og 2010: 
Tabel 8.6: Resultat af regionernes undersøgelser på børneinstitutioner i 2008, 
2009 og 2010. Kilde: ”Redegørelse om jordforurening 2009” og regionernes skrift-
lige indberetning for 2010 
Resultat af regionernes undersø-
gelser på børneinstitutioner i alt 
alle år 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region Hoved-
staden

Region
Sjælland

I alt 

Antal historiske redegørelser 276 47 137 933 124 1517
Antal undersøgelser 78 18 137 1231,2 43 399
Antal ikke forurenet 57 11 115 43 18 244
Antal lettere forurenet – råd og 
vejledning. 19 1 18 17 16 71
Antal forurenet – kræver oprens-
ning. 2 6 4 453 9 66
1 Tallet dækker både indledende undersøgelser og videregående undersøgelser. Der er en undersøgelse fra 
2010, som ikke var afsluttet ved udgangen af 2010 og derfor ikke afgjort i forhold til forurening. 
2 Region Hovedstaden har i tabel 8.3 angivet, at der har været 40 undersøgelser i 2010. I denne tabel er 
undersøgelserne opgjort i antal børneinstitutioner, hvilket betyder, at nogle undersøgelser har dækket flere 
børneinstitutioner. 
3 8 institutioner er forurenet, men forureningen udgør ikke en risiko og skal derfor ikke renses op.

Tabel 8.7: Antal og omfang af oprensninger på børneinstitutioner i 2008, 2009 og 
2010. Kilde: ”Redegørelse om jordforurening 2009” og regionernes skriftlige ind-
beretning for 2010 
Antal og omfang af oprens-
ninger på børneinstitutioner i 
alt alle år 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region Hoved-
staden

Region
Sjælland

I alt 

Oprensninger hvor regionen 
selv har undersøgt  2 3 2 0 5 2032 7 25 0 37

Oprensninger hvor andre har 
undersøgt (primært kommu-
nerne)

0 0 0 17 3 20

Børneinstitutioner, hvor hele 
institutionsarealet er renset op 0 2 5 0 0 7

Børneinstitutioner, hvor dele 
af institutionsarealet er renset 
op1

2 1 2 42 3 50

 Oprensninger i alt 2 3 7 42 3 57
1 De dele af børneinstitutionens areal der er renset op svarer til de forurenede arealer. Resten er børneinsti-
tutionens areal er ikke forurenet. 
2 Den ene oprensning nævnt i tabel 8.4 udføres i 2011. 
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9 Regionernes borgerrettede opgaver

Borgerrettede opgaver dækker over opgaver med rådgivning og kommunikati-
on til opgaver med behandling af private bygherrers og Oliebranchens Miljø-
puljes opgaver samt udtalelser i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver og 
kommunale påbud. 
9.1 Rådgivning og kommunikation 

Tabel 9.1: Forespørgsler om jordforurening i 2010 (inkl. aktindsigtssager). Kilde: 
Skriftlig indberetning. 

Antal forespørgsler og regi-
onernes ressourceforbrug på 
forespørgsler om jordforu-
rening

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Direkte forespørgsler 4800 873 1142 32.000 3.013 41.828 
Web-forespørgsler 3272 31.458 49.340 -2 -3 84.070 
Årsværk 0,65 1,95 1,18 1,07 1,35 6,2 
Øvrige udgifter i 1000 kr1. 0 0 0 2.017 0 2.017 

1 Inkluderer ekstern bistand/ressource til behandling af sagerne.  
2  Regionen kan p.t. ikke tilbyde denne service 
3 Regionen har ingen tæller på. 

Der er anvendt i alt 5,7 mio. kr. på forespørgsler om jordforurening, når der 
anvendes en årsværkspris på 589.215 kr. 

Tabel 9.2: Ressourcer brugt på kommunikationsopgaver i 2010. Kilde: Skriftlig ind-
beretning. 
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Kommunikations-opgaver Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Årsværk 0,54 1,28 0,6 1,32 0,6 4,34 
Øvrige udgifter i 1000 kr. 131 113 0 47 0,1 291,1 

Der er anvendt i alt 2,8 mio. kr. på kommunikationsopgaver, når der anven-
des en årsværkspris på 589.215 kr. 
Kommunikationsopgaver i de enkelte regioner dækker blandt andet:  

Udarbejdelse af pjecer om regionens arbejde 
Udarbejdet en fælles regional pjece ”Jordforurening en regional opga-
ve”
Informationsskilte i forbindelse med konkrete undersøgelser og op-
rensninger
Opdatering af hjemmesider 
Opdatering af brevskabeloner 
Artikler og pressemeddelelser 
Konkret kommunikationsindsats i forbindelse med kortlægning, un-
dersøgelser og oprensninger, børnehaveindsatsen mm., herunder bor-
germøder
Skriftlig indberetning til Miljøstyrelsen 

9.1.1 Private bygherrers undersøgelser og oprensninger 
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Tabel 9.3: Regionernes ressourceforbrug i 2010 på udtalelser i forbindelse med 
tilladelser til bygge- og anlægsarbejde i indsatsområder (paragraf 8 tilladelser). 
Antal udtalelser består af igangsatte sager i 2010, samt videreførte sager fra sid-
ste år. Kilde: Skriftlig indberetning 

Regionernes ressourceforbrug 
på udtalelser i forbindelse med 
tilladelser til bygge- og anlægs-
arbejde i indsatsområder (pa-
ragraf 8 tilladelser)  

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal udtalelser 27 58 139 155 76 455
Årsværk 0,2 0,5 2,21 1,49 0,62 5,02
Øvrige udgifter i 1000 kr1. 0 0 0 935 200 1135

1 Inkluderer ekstern bistand/ressource til behandling af sagerne 

Der er anvendt i alt 3,9 mio. kr. på udtalelser i forbindelse med tilladelser til 
bygge-og anlægsarbejde, når der anvendes en årsværkspris på 589.215 kr. 
I tabel 12.2 er der ligeledes data om tilladelser til bygge- og anlægsarbejde. 
Her er kun talt igangsatte tilladelser. Der kan derfor være forskel på data i 
ovenstående tabel og tabel 12.2. 
Tabel 9.4: Regionernes ressourceforbrug i 2010 på private bygherres frivillige un-
dersøgelser og oprensninger. Tabellen er eksklusiv paragraf 8-sager, der er be-
skrevet i ovenstående tabel. Antal undersøgelser og antal oprensninger er op-
gjort som aktive sager, dvs. de sager regionerne har arbejdet med i 2010, som er 
igangsatte sager, afsluttede sager og videreførte sager. Undersøgelser omfatter 
både indledende undersøgelser og videregående undersøgelser. Kilde: Antal un-
dersøgelser og oprensninger stammer fra regionernes skriftlige indberetning 
efter gennemgang af data i DKJord, mens sager med kortlægning af slagge og 
sager efter miljøbeskyttelsesloven paragraf 19 samt antal årsværk stammer fra 
den skriftlige indberetning. 

Regionernes ressourceforbrug 
på private bygherres undersø-
gelser og oprensning 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal frivillige undersøgelser 13 65 281 874 67 1300 
Antal frivillige oprensninger 22 63 112 291 86 574
Kortlægning af slagge 0 2 44 0 18 64
Kortlægning af sager efter 
miljøbeskyttelseslovens para-
graf 19 0 11 37 0 1 49
Årsværk 0,7 3,53 5,21 3,1 1,79 14,33 
Øvrige udgifter i 1000 kr1. 0 0 448 2.016 1.034 3.498 

1 Inkluderer ekstern bistand/ressource til behandling af sagerne 

Der er anvendt i alt 11,9 mio. kr. på behandling af private bygherrers frivillige 
undersøgelser, når der anvendes en årsværkspris på 589.215 kr. 
I tabel 13.1 er der ligeledes data om frivillige projekter. Her er kun talt igang-
satte tilladelser, mens der her er talt igangsatte, afsluttede og videreførte sager. 
Dvs. alle de sager, som regionerne har sagsbehandlet på i 2010. 
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9.1.2 Regionens udtalelser i forbindelse med kommunale påbud  

Tabel 9.5: Regionernes ressourceforbrug i 2010 på udtalelser i forbindelse med kommu-
nale påbud. Det bemærkes at en udtalelse fra regionen kan komme uden at der nødven-
digvis sker et nyt påbud. Antal undersøgelser og antal oprensninger er opgjort som akti-
ve sager, dvs. de sager regionerne har arbejdet med i 2010, som er igangsatte sager og 
videreførte sager. Kilde: Skriftlig indberetning 

Regionernes ressourceforbrug 
på udtalelser i forbindelse 
med kommunale påbud 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden 1

Region
Sjælland

I alt 

Udtalelser i påbudssager 
(ekskl. villaolietanke) 10 14 52 20 38 134
Udtalelser i påbudssager -
villaolietanke 15 12 65 18 31 141
Årsværk 0,11 0,72 0,39 0,12 1,16 2,5
Øvrige udgifter i 1000 kr2. 25 0 0 0 0 25

1 I Region Hovedstaden er årsværk og øvrige udgifter for udtalelser i påbudssager (ekskl. villaolietanke-
sager) indeholdt i frivillige undersøgelser (se tabel 6.3). Udgifter til villaolietanksager er indeholdt under 
udgifter til OM-sager. 

2 Inkluderer ekstern bistand/ressource til behandling af sagerne 

Der er anvendt i alt 1,5 mio. kr. på udtalelser i forbindelse med kommunale 
påbud, når der anvendes en årsværkspris på 589.215 kr. 
I tabel 12-1viser hvor mange igangsatte påbudssager, der har været inden for 
de enkelte regioner. Tal i tabel 12-1 stammer fra DKJord, mens tal i tabel 9.5 
stammer fra den skriftlige indberetning. 
Det bemærkes at i tabel 9.5 er udtalelser. En udtalelse fra regionen kan kom-
me uden at der nødvendigvis sker et nyt påbud. 

9.1.3 Oliebranchens Miljøpulje 



44

Tabel 9.6: Regionernes ressourceforbrug i 2010 på opgaver tilknyttet Oliebran-
chens Miljøpulje (OM). Antal sager er opgjort som aktive sager, dvs. de sager re-
gionerne har arbejdet med i 2010, som er igangsatte sager og videreførte sager. 
Kilde: skriftlig indberetning. 

Regionernes ressource-
forbrug opgaver forbun-
det med Oliebranchens 
Miljøpulje 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal OM-sager 83 190  238 175 223 909 
Årsværk 0,8 1,37 3,31 2,92 3,42 11,82
Øvrige udgifter i 1000 
kr1. 75 99 0 3.145 2.005 5.324

1 Inkluderer ekstern bistand/ressource til behandling af sagerne 

Der er anvendt i alt 12,3 mio. kr. på opgaver tilknyttet Oliebranchens Miljø-
pulje, når der anvendes en årsværkspris på 589.215 kr. 
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10 Store jordforureningssager 

En stor jordforureningssag, er en sag der koster mere end 10 mio. kr. at un-
dersøge og rense op. Forureningen skal udgøre en risiko for menneskers 
sundhed eller for at forurene drikkevand, der skal anvendes til drikkevandsfor-
syning, og/eller overfladevand. Der kan læses mere om definitionen af en stor 
jordforureningssag i Miljøstyrelsen og regionernes afrapportering om store 
jordforureningssager fra 2007. Afrapporteringen kan findes på nedenstående 
link:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Jord/Forurenede+og+muligt+forur
enede+grunde/Stoerre_forureningssager/ 
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Figur 10.1 Denne figur viser den geografiske fordeling af de store jordforure-
ningssager.  

Tabel 10.1: Antallet af store jordforureninger fordelt på regioner i 2010.
Store jordforureningssa-
ger

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Antal indenfor indsats-
område 10 5 30 41 11 97
Antal udenfor indsats-
område 0 2 15 14 1 32
I alt 10 7 45 55 12 129

Tabel 10.2 og tabel 10.3 opsummerer status for de enkelte regioners arbej-
de med de store jordforureninger i 2010.  
Der kan læses mere om de store jordforureninger i den skriftlige indberet-
ning fra regionerne, der er tilgængelig på de enkelte regioners hjemmeside.  
Bornholms Regionskommune har ingen store forureningssager. 
Tabel 10.2. Regionernes aktiviteter på de store jordforureninger, som er omfattet 
af offentlig indsats 

Store jordforureningssa-
ger, som er omfattet af 
offentlig indsats 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Undersøgelser 0 23 67 131 15 22
Oprensning (inkl drift) 1 2 127 261 7 48
Overvågning 1 13 57 1 0 8
I alt aktive sager i 2010 310 4 15 32 8 62
Ingen aktiv indsats i 
2010 69 0 138 92 16 29 
Afsluttede sager 1 14 2 0 2 6

1 På 8 store sager foregår der både undersøgelser og oprensning/drift 
2 På 4 store sager foregår der overvågning, men der har ikke været overvågning i 2010. 2 store sager afven-

ter prioritering af undersøgelse eller statens grundvandskortlægning, mens 3 store sager er undersøgt, 
men har en lav prioritet til oprensning. 

3 Der foregår både undersøgelser og overvågning på 1 stor sag.
4 Forurening er afgravet, men der er efterladt restforurening under bygninger. Evt. udgifter i forbindelse 

med en udsat oprensning betales af den offentlige indsats. 
5 Regionen er i gang med projektering. 
6 Tidligere oprydning efter Værditabsordningen. Nogle ejendomme er stadig på venteliste. 
7 På 5 store sager er der undersøgelser og på 3 af dem er der også hhv. oprensning, drift og overvågning. På 

8 store sager er der oprensning/drift og på af disse er der også undersøgelser, mens der er både oprens-
ning/drift og overvågning på en. På 4 store sager er der overvågning og på 2 af disse er der samtidig hhv. 
undersøgelser og oprensninger. 

8 På 5 store sager pågår der overvågning, men der har ikke været overvågning i 2010. På en stor sag er der 
prioriteret videregående undersøgelse i 2011. De øvrige store sager afventer prioritering af hensyn til kon-
taktrisiko mv. 

9 Regionen forventer en fremtidig indsats på de resterende grunde, der ligeledes også håndteres af værdi-
tabsordningen.
10 Værditabsordningen har håndteret en indsats på 2 af sagerne i 2010.
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Tabel 10.3. Regionernes aktiviteter på de store jordforureninger, som ikke er om-
fattet af offentlig indsats 

Store jordforureningssa-
ger, som ikke er omfattet 
af offentlig indsats 

Region
Nordjylland 

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt 

Undersøgelser 0 12 24 0 0 3
Oprensning 0 12 24 0 0 3
Overvågning 0 0 14 0 0 1
I alt aktive sager i 2010 0 1 3 0 0 4
Ingen aktiv indsats i 
2010 0 13 105 151 1 27 
Afsluttede sager 0 0 1 0 0 1

1 På 1 stor sag udfører Københavns Kommune drift. På 2 store sager udfører regionen overvågning, men 
der har ikke været overvågning i 2010. På 1 stor sag har der tidligere været udført undersøgelser og Miljø-
styrelsen har udført undersøgelser i 2010. På denne sag skal regionen efter aftale med staten udføre over-
vågning hvert 10. år. 
2 Der foregår både undersøgelser og oprensning på Høfde 42. Region Midtjylland har finansiel støtte fra 
Miljøstyrelsen og EU-kommissionens LIFE+ program i efteråret 2010 iværksat et 3½ års demonstrations-
projekt ”NorthPestClean”, som har til formål at dokumentere effektiviteten af in situ basisk hydrolyse i 
stor-skala forsøg.
3 Der foregår frivillig oprensning på en stor sag for at forhindre udsivning til havet. 
4 Ved Kærgaard Plantage foregår der både undersøgelse, oprensning og overvågning. Region Syddanmark 
afprøver i samarbejde med Miljøstyrelsen 2 former for kemisk oxidation, en form for biologisk nedbrydning 
samt termisk oprensning. Ved Grindsted by er der gennemført undersøgelser af grundvandsforureningsfa-
ner med henblik på risikovurdering i forhold til grundvand og indeklima i boliger. 
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11 Teknologi- og udviklingsprojekter m.m. samt 
Videncenter for Jordforurening 

11.1 Regionernes teknologiudvikling i 2010 
Regionerne arbejder aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprø-
ve nye metoder, processer og værktøjer på jordforureningsområdet. Initiati-
verne er vigtige i forhold til at optimere ressourceforbruget således, at metoder 
og oprensninger løbende bliver mere kosteffektive. Det er afgørende for at 
skabe billigere, bedre og hurtigere oprensninger. Udvikling af nye metoder er 
desuden nødvendigt, da der er forureninger, der ikke kan renses op med de 
metoder, der kendes og benyttes i dag.  
Regionerne samarbejder med hinanden, Videncenter for Jordforurening, Mil-
jøstyrelsen, forskningsinstitutioner, kommuner og nationale og internationale 
firmaer for at opnå de bedste betingelser for vidensopbygning og innovation 
I 2010 har regionerne arbejdet med 37 udviklingsprojekter inden for jordforu-
reningsområdet. Projekterne kan opdeles i hovedkategorierne: forureningsud-
bredelse, undersøgelse, oprensning, drift af tekniske oprensningsan-
læg/overvågning og andet.  
Nogle af projekterne er udført med støtte fra Miljøstyrelsens Teknologipulje 
som er nærmere beskrevet i afsnit 14.3.
Regionerne har i 2010 brugt 5,2 mio. kr. og 9,3 årsværk på tværgående pro-
jekter og udviklingsprojekter. Region Midtjylland har desuden modtaget for-
skud på omkring 2,3 mio. kr. fra EU-life til projektet NorthPestClean. 
I alt er dette 9,5 mio. kr., når der anvendes en årsværkspris på 589.215 kr, og 
hvis forskuddet fra EU til region Midtjylland regnes som en indtægt. 
I appendiks C er de forskellige projekter nærmere beskrevet. 

11.2 Videncenter for Jordforurening 
Videncenter for Jordforurening (VJ) gennemførte i 2010 følgende kurser for 
regionernes medarbejdere: 

Projektlederkursus
Vapor Intrusion 
Geologi og hydrogeologi 

Herudover blev der afholdt temamøder om: 

Indeklimasager 
Boringer
Prøvetagning 
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I samarbejde med EnViNa afholdt VJ råstof-årsmøde i Gjern ved Silkeborg 
med 100 deltagere fra kommuner, regioner, staten og den øvrige branche. 
VJ driver og vedligeholder erfaringsnetværk inden for: Kortlægning og under-
søgelser, Afværgeteknik, Frivillige oprensninger (herunder § 8a), IT og GIS, 
Information, Jura, Kortlægning, Oliebranchens Miljøpulje, § 52 (tilførsel af 
jord til råstofgrave) og Råstoffer.  
Derudover afholdt VJ en række seminarer for chefer og medarbejdere på jord-
forureningsområdet.
VJ udgav i 2010 tre numre af bladet Jordforurening.info. Bladet udsendes i ca. 
500 trykte eksemplarer og til ca. 1000 abonnenter på elektronisk form. Litte-
raturdatabasen LIX blev opdateret, og hjemmesiden blev udvidet med nye 
funktioner til gavn for brugerne. 
VJ og regionerne udgav i 2010 pjecen ”Jordforurening - en regional opgave”. 
I løbet af 2010 deltog VJ endvidere i et fælles EU-udbud for laboratorieanaly-
ser for alle regionerne. Herudover forestod VJ en række uafsluttede projekter, 
som senere afrapporteres, og VJ deltog i styregrupper og følgegrupper for 
projekter, som ledes af regionerne eller staten. 
Regionernes drift af Videncenter for Jordforurening udgjorde i 2010 6,7 mio. 
kr.
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12 Kommunernes indsats 

12.1 Oprensninger og undersøgelser efter påbud 
Bemærk, der er også data om påbud i tabel 9.5. Disse er baseret på den skrift-
lige indberetning og tæller både igangsatte og videreførte sager. I nedenståen-
de tabel er kun de igangsatte sager talt med. 
Tabel 12-1: Antal igangsatte undersøgelser og oprensninger efter påbud efter 
jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven i 2010. Undersøgelser er både 
indledende undersøgelser og videregående undersøgelser. Kilde: Regionernes 
skriftlige indberetning efter gennemgang af data i DKJord. 

Oprensninger Undersøgelser 

Region  
Nordjylland

8 2 
Region  
Midtjylland 

16 4 
Region  
Syddanmark

- - 
Region  
Hovedstaden 

5 13 
Region  
Sjælland

50 34 

Påbud i alt 
            79 53 

Kommunerne indberetter oplysninger om påbud om oprensninger til regio-
nerne, som herefter indtaster data i deres systemer. Til sidst bliver oplysnin-
gerne sendt til DKJord. Der er ikke indberettet sager om påbud for region 
Syddanmark i DKJord, men i tabel 9.5 er det angivet at region Syddanmark 
har arbejdet med 52 udtalelser om påbud, som dog ikke nødvendigvis er 
igangsat i 2010. Der er derfor sandsynligvis tale om en fejl, og der er derfor 
ikke angivet tal for påbud i region Syddanmark. 
12.2 Tilladelse til byggeri og ændret arealanvendelse 
Bemærk, der er også data om paragraf 8 tilladelser i tabel 9.3. Disse er baseret 
på den skriftlige indberetning og tæller både igangsatte og videreførte sager. I 
nedenstående tabel er kun de igangsatte sager talt med. 
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Tabel 12-2: Antal igangsatte paragraf 8-sager i 2010. Kilde: Skriftlig indberetning  

2010

Region  
Nordjylland 25
Region  
Midtjylland 58
Region  
Syddanmark 94
Region  
Hovedstaden 150
Region  
Sjælland 76
Paragraf 8 sager i alt 403

12.3 Områdeklassificering af lettere forurenet jord 
Der kan læses mere om områdeklassificering og en undersøgelse om dette, 
som KL lavede i 2009 i ”Redegørelse om jordforurening 2009” – redegørelse 
fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2011. 
Kommunerne skal offentliggøre deres områdeklassificering. Mange kommu-
ner har benyttet sig af Danmarks Miljøportal til at offentliggøre områdeklassi-
ficeringen.
12.4 Jordflytning 
Der kan læses mere om jordflytning og en undersøgelse om dette, som KL 
lavede i 2009 i ”Redegørelse om jordforurening 2009” – redegørelse fra 
Miljøstyrelsen nr. 1, 2011. 
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13 Den private indsats 

13.1 Frivillige undersøgelser og oprensninger 
Mange private grundejere, der har fået deres grund kortlagt, ønsker selv at 
betale for en undersøgelse eller oprensning af forureningen. 
Bemærk, der er også data om privates undersøgelser og oprensninger i tabel 
9.4. Disse er baseret på den skriftlige indberetning og tæller både igangsatte 
og videreførte sager. I nedenstående tabel er kun de igangsatte sager talt med. 
Tabel 13-1: Antal igangsatte frivillige undersøgelser og oprensninger i 2010. Un-
dersøgelser er både indledende undersøgelser og videregående undersøgelser. 
Kilde: Regionernes indberetning efter gennemgang af data i DKJord.  

Oprensninger Undersøgelser  

Region  
Nordjylland 15 4 
Region  
Midtjylland 53 43 
Region  
Syddanmark 80 212 
Region  
Hovedstaden 71 485 
Region  
Sjælland 52 67 

Frivillige sager i alt 271 811 

13.2 Oliebranchens Miljøpulje 
Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en forening, der er stiftet af olieselskaberne 
i Danmark. OM har til opgave at undersøge og evt. oprense forurening på 
9400 tilmeldte tidligere tankstationer. Indsatsen sker efter en frivillig aftale, 
der i december 1992 blev indgået mellem Oliebranchens Fællesrepræsentati-
on, Miljøstyrelsen og amternes og kommunernes repræsentanter. 
I 2008 blev prioriteret 247 grunde til undersøgelse/oprensning i 2010. 
I 2010 blev 402 sager afsluttet, og der er myndighedsbehandlet 720 sager. 
Med 2010-puljen er 9350 grunde blevet undersøgt/oprenset siden ordningens 
start. Af disse har 67 % kunnet afsluttes med en undersøgelse, hvorimod der 
på de sidste 33 % er udført en oprensning. Af de afsluttede grunde er der ef-
terladt restforurening på 12,1 % og godt 6 % er blevet kortlagt på V2-niveau. 
Oliebranchens Miljøpulje har haft fokus på at få afsluttet så mange sager som 
muligt. Med udgangen af 2010 mangler OM 200 myndighedsgodkendelser, hvil-
ket omfatter 77 endnu ikke afsluttede sager hos OM og 123 afsluttede, men ikke 
godkendte projekter.
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Udvikling i gennemsnitsomkostninger

og antal sager 1993 - 2010
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Figur 13-1: Udvikling i gennemsnitsomkostninger og antal sager 1993-2010. Figur 
stammer fra Oliebranchens Miljøpuljes årsberetning 2010. 
I 2010 har OM leveret 39.149 tons jord til rensning fra OM –projekter og 
villasager.
For yderligere oplysninger henvises desuden til Oliebranchens Miljøpuljes 
årsberetning 2010. 
13.3 Forsikringsordningen for villaolietanke 
Siden OM i 2000 fik til opgave at behandle forsikringsskader for det af olie-
branchen og Topdanmark oprettede genforsikringsselskab, er der anmeldt og 
igangsat oprensning af 1581 skader, og 1506 er afsluttet. 
Antallet af anmeldte skader er i 2010 faldet med 6 skader i forhold til året før. 
Figur 13-2 viser hvor mange opgaver OM har modtaget og afsluttet i de en-
kelte år.

Projektstatus for villagrunde
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Figur 13-2: Afsluttede villaolietanksager. Figur stammer fra Oliebranchens Miljø-
pulje årsberetning 2010 

For yderligere oplysninger henvises desuden til Oliebranchens Miljøpuljes 
årsberetning 2010. 
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14 Den statslige indsats 

14.1 Værditabsordningen

14.1.1 Aktiviteten på værditabsordningen i 2010 
I 2010 blev der igangsat 65 undersøgelses- og 53 oprensningsprojekter.  
I 2010 var bevillingen på 23,7 mio. kr. og der blev tilbageført 18 mio. kr. De 
tilbageførte midler er udtryk for, at der bliver budgetteret mere pr. sag, end 
der rent faktisk viser sig at være behov for. Baggrunden er formentlig, at regi-
onerne vil være sikre på at have tilstrækkelige midler til at færdiggøre et givet 
projekt. På grund af ventetiden på en oprydning kan det være svært at estime-
re den faktiske pris. Hertil kommer, at oprensningsprojekter altid indebærer en 
vis risiko for uventede problemer, som f.eks. at forureningen er større end 
først antaget.  
Stor søgning på ordningen betyder, at ordningen har en venteliste. I 2010 er 
der kommet 34 nye ejendomme på venteliste til oprydning. Ventelisten var pr. 
31. december 2010 på 424 ansøgninger til oprensningsprojekter, svarende til 
et samlet beløb på 458 mio. kr. Siden 2005 har ventelisten været faldende. 
Ventetiden for den sidst tilkomne boligejer har tidligere været oppe på 20 år. 
På grund af en lavere tilgang til ventelisten, en generel overvurdering af, hvad 
oprensningsprojekterne koster og en ny beregningstilgang, hvor pristalsregule-
ring af værditabsordningens bevilling medregnes, og der tages højde for tilba-
geførte midler er ventetiden nu lavere. Estimering af ventetiden vil især af-
hænge af, hvor meget der tilbagedisponeres samt hvor mange af de tilbagedi-
sponerede midler, der bruges til undersøgelser. Hvis der tilbagedisponeres i 
størrelsesordenen 20 mio. kr. hvert år til oprensning vil ventetiden være 10-11 
år. Hvis der tilbagedisponeres 15 mio. kr. hvert år til oprensning vil ventetiden 
være 11-12 år og hvis der tilbagedisponeres 10 mio. kr. hvert år til oprensning 
vil ventetiden være omkring 13 år. Værditabsordningens bevilling er her frem-
skrevet med 2 % for alle år.  De boligejere der har fået tilsagn om oprensning i 
2010 har ventet ca. 8 år på dette tilsagn.  
Der er data om de værditabsordnings-sager, som regionerne har arbejdet med 
i 2010 i kapitel 8.3 
14.1.2 Værditabsordningens låneordning 
På grund af den lange venteliste på værditabsordningen blev der etableret en 
låneordning. Låneordningen er blevet videreført i 2010 på de hidtidige gæl-
dende vilkår og er blevet tilbudt til boligejere på værditabsordningens venteli-
ste. Formålet med ordningen er at hjælpe de forureningsramte boligejere på 
værditabsordningens venteliste med at få fremskyndet en oprensning af deres 
ejendom.
30 boligejere i alt har benyttet sig af ordningen og har optaget lån. 
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14.2 Forsvaret 

I 2010 er der kortlagt 8 etablissementer på V1, svarende til 67.135 m2. For-
svarsministeriets samlede vidensniveau 1 kortlagte areal udgør 98,44 km2.
De samlede udgifter til aktiviteter på jordforureningsområdet udgjorde i 2010 
i alt 32 mio. kr. Udgifterne havde følgende fordeling: 
Tabel 14-1: Forsvarets udgifter til jordforureningsområdet i 2010 i mio. kr. Kilde: 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 

Poster mio. kr. 
Miljøhistoriske redegørelser (11 etablissementer) 0,62
Forureningsundersøgelser (28 etablissementer) 4,93
Moniteringer (8 etablissementer) 3,21
Afværgeforanstaltninger eks. Driftsomkostninger (3 
etablissementer) 

3,84
Oprensninger (5 etablissementer) 11,3
Miljørelaterede opgaver på Grønland  6,22
Indsatsplaner (4 etablissementer) 1,41
I alt 31,84

Miljøhistoriske redegørelser udarbejdes i forbindelse med vidensniveau 1 
(V1) kortlægning eller i forbindelse med afhændelse af Forsvarsministeriets 
etablissementer. Der gennemføres ikke nødvendigvis fysiske forureningsun-
dersøgelser på baggrund af en V1 kortlægning. 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gennemfører typisk forure-
ningsundersøgelser eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med bygge- og 
anlægsprojekter samt afhændelse af etablissementer. Endvidere igangsættes 
undersøgelser eller moniteringer efter aftale med tilsynsmyndighederne. 
Etablissementer beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser 
samt offentlige indsatsområder prioriteres højest. 
14.3 Teknologipuljen 
Der kan læses om teknologipuljen for 2010 i ”Teknologiprogram for jord og 
grundvandsforurening 2011” – Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2011. 
Siden ordningen startede, er der igangsat 243 projekter, hvoraf 99 har været 
tilskud, primært til afprøvning af forskellige afværgeteknikker, mens 144 er 
udredningsprojekter om forskellige afværgemetoder eller generel viden på 
jordforureningsområdet. I 2010 blev der igangsat 22 nye projekter, heraf 10 
tilskudsprojekter og 12 udredningsprojekter.  
Bevillingens størrelse siden 2001 og antallet af igangsatte projekter i perioden 
fremgår af nedenstående oversigt. En oversigt for alle år siden Teknologpul-
jens start kan ses i ”Teknologiprogram for jord og grundvandsforurening 
2011” – Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2011. 
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Tabel 14-2: Bevilling og igangsatte projekter 2001-2010 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bevilling (mio. kr.) 15,0 7,3 5,5 5,1 4,9 5,2 5,4 5,8 5,6 5,9
Forbrug (mio. kr.) 14,7 7,3 5,5 5,1 4,9 5,2 5,4 5,8 5,6 5,9
Tilskudsprojekter
(antal igangsat)

7 5 2 5 6 5 5 6 9 10
Udredningsprojekter 
(antal igangsat)

16 6 7 7 5 9 11 11 9 12



57

Appendiks A  Cirkulære om indberetninger 

Cirkulære om indberetninger for 2010 om jordforureninger 

(Til samtlige regionsråd og kommunalbestyrelser) 

I medfør af § 24, stk. 2 og 4, og § 61, stk. 4, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1427 af 4. december 2009, og efter høring af Danske Regioner og KL, fastsættes: 

Kapitel 1  

Indledning

§ 1. Regionsrådet afgiver en årlig indberetning om jordforureninger til Depotrådet om gen-
nemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bidrager til regionsrådets indberetning ved at indberette oplys-
ninger om oprydninger og oprydninger efter påbud til regionsrådet. 

Kapitel 2  

Regionsrådets indberetning 

§ 2. Regionsrådet indberetter til Miljøstyrelsen senest 1. maj 2011. 
Stk. 2. Indberetningen skal ske i form af en elektronisk indberetning og i form af en skriftlig 

indberetning, der kan fremsendes digitalt. 
Stk. 3. Den elektroniske indberetning i medfør af stk. 2 skal ske til DKjord (Danmarks Miljøpor-

tal). 
Stk. 4. Såfremt DKjord ikke er funktionsdygtigt, aftales der en alternativ løsning mellem Miljø-

styrelsen og regionsrådet. 

§ 3. Forud for fremsendelse af indberetningen skal regionsrådet sikre, at der er overensstem-
melse mellem oplysningerne i regionsrådets elektroniske og skriftlige indberetning. 

Den elektroniske indberetning  

§ 4. Til DKjord indberettes oplysninger om 
1) arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2, 
2) arealer, som tidligere har været registreret efter affaldsdepotloven eller jordforureningslo-
ven og siden er afmeldt eller udgået af registreringen, 
3) forureninger, som er udgået inden kortlægning på baggrund af en undersøgelse eller op-
rydning, og hvor forureningen er konstateret fra 1996 og frem, 
4) frivillige oprydninger samt oprydninger efter påbud på arealer i indberetningsåret, hvor op-
rydningen betyder, at arealet ikke kortlægges. 

§ 5. Indberetningen efter § 4 er fastlagt i Miljøstyrelsens vejledning »Vejledning til brug ved 
regionernes indberetning til DKjord«. I vejledningen angives blandt andet kodelister for indberet-
ningen.

Stk. 2. Følgende punkter skal oplyses, som beskrevet i vejledningen: 
1) Stamoplysninger om lokalitetens nummer, navn, adresse og status m.v. 
2) Kortlægnings-/registreringsdato, areal, anvendelse, frigivelse, afmelding, forureningsårsag, 
forureningskomponenter og forurenet medie m.v. 
3) Status for afværgeprojekter m.v. 

Den skriftlige indberetning  

§ 6. Skriftligt indberettes oplysninger om gennemførte aktiviteter efter jordforureningsloven,
som ikke indgives til DKjord. 

§ 7. Indberetningen efter § 6 skal indeholde følgende: 
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1) En beskrivelse af prioriteringen af den samlede indsats på jordforureningsområdet. Herun-
der beskrives regionsrådets arbejde med kortlægning, indsatsområder samt områder med føl-
som anvendelse efter jordforureningslovens § 6, tilsyn og påbud samt frivillige oprydninger. 
2) En regnskabsoversigt over regionsrådets udbetalinger og årsværk på jordforureningsområ-
det i det forløbne år ekskl. personaleomkostninger specificeret på: a) ledelse og planlægning, 
b) IT og data, c) borgerserviceopgaver, d) V1 kortlægning e) indledende undersøgelser, f) vi-
deregående undersøgelser, g) projektering og etablering af afværgetiltag, h) drift og over-
vågning, i) tværgående projekter herunder udviklingsprojekter (excl. IT), jf. bilag 1, »Skema 
til blokinddeling af økonomi og årsværk«. Alle udgifter opgøres ekskl. moms, og disponeringer 
under værditabsordningen skal ikke indgå i opgørelsen. Budgetoverførsler fra indberetnings-
året til det efterfølgende finansår skal anføres. 
3) En beskrivelse af indholdet af tværgående projekter (regnskabsoversigtens punkt i). 
4) Oplysning om antal årsværk beskæftiget på jordforureningsområdet i regionen opgøres 
samlet. Årsværk skal opgøres inkl. ledelse. 
5) Aktivitetsplaner for budgetåret 2011 sat i relation til regionsrådets målsætninger samt de 
forventede omkostninger hertil. Der redegøres endvidere for regionsrådets prioritering af 
henholdsvis grundvands-, arealanvendelses- og recipienthensyn. 
6) Budget for 2011 specificeret på samme måde som regnskabsoversigten for det forløbne år. 
Desuden skal det budgetterede antal beskæftigede på jordforureningsområdet i regionen op-
lyses samlet. Årsværk skal opgøres inkl. ledelse. 
7) Oplysninger om større forureningssager, hvor udgifterne til oprydning forventes at oversti-
ge 10 mio. kr., og hvor forureningen udgør en risiko for den nuværende arealanvendelse eller 
for at forurene grundvand, der skal anvendes til drikkevandsforsyning, eller overfladevandsre-
cipienter. Regionsrådet skal oplyse om de aktiviteter og udgifter, der har været på de store 
sager i 2010. Der skal desuden oplyses om a) forureningens baggrund og årsag, art, risiko, 
skønnede omfang og skønnede omkostninger opdelt på etableringsomkostninger og drift til 
afhjælpning af risikoen, b) regionsrådets hidtidige indsats og planer for regionsrådets kom-
mende indsats over for forureningen, og c) evt. andre aktørers indsats og baggrund herfor. 
8) Oplysninger om status og aktiviteter på jordforureningsområdet som beskrevet i skemaet » 
Ekstra data til den skriftlige indberetning«. 

Kommunalbestyrelsens bidrag til regionsrådets indberetning  

§ 8. Kommunalbestyrelsen indberetter til regionsrådet senest 1. marts 2011. 

§ 9. Medmindre andet aftales mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen indberettes op-
lysninger om oprydninger og oprydninger efter påbud, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyn-
dighed i skemaet: 

1) »Oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er 
tilsynsmyndighed« 
Stk. 2. Regionsrådet taster oplysningerne ind i deres databaser og indsender en samlet indbe-

retning for hele regionen til DKjord. Ved fremsendelsen af indberetningen skal regionsrådet angi-
ve, hvilke kommunalbestyrelser der har oplyst, at der ikke i indberetningsåret er sket oprydning 
af forureninger, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Miljøstyrelsen og regionsrådet 
kan aftale en anden form for indberetning, hvis tekniske årsager gør det nødvendigt. 

Stk. 3. Regionsrådet sender en oversigt til kommunalbestyrelsen over oplysninger, som tidlige-
re er indberettet til regionsrådet senest 1. februar 2011. Såfremt kommunalbestyrelsen har ad-
gang til regionernes data, kan dette undlades. 

Kapitel 3  

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 24. januar 2011. 
Stk. 2. Cirkulære nr. 8 af 25. januar 2010 om indberetninger for 2009 om jordforureninger op-

hæves.

Miljøministeriet, den 10. januar 2011 

Karen Ellemann 

/ Michel Schilling 
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Appendiks B  Ændring og opfølgning på jordforu-
reningsloven

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord trådte i kraft den 1. januar 
2000. Loven er fulgt op af følgende: 
Lovændringer:
LBK nr. 1427 af 4. december 2009 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 
Lov nr. 508 af 17. juni 2008 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om 
jagt- og vildtforvaltning og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiver 
om naturbeskyttelse), § 7 
Lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og for-
skellige andre love (Implementering af miljøansvarsdirektivet), § 2 
LBK nr. 282 af 22. marts 2007 af lov om forurenet jord. 
Lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets 
Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis for-
højelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), § 10. 
Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, 
lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af ad-
gang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og 
ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljø-
området), § 5.  
Lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om 
miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Ændring af klagenævn og klagebe-
stemmelser i en række love på miljøområdet), § 7. 
Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre 
love (Politi- og domstolsreform), § 90. 
Lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord (Ændring af 
kortlægning ad forurenede arealer m.v.). 
Lov nr. 568 af 24. juni 2005 Lov om ændring af lov om forurenet jord (Ud-
møntning af kommunalreformen). 
Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsom-
rådet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalre-
formen), § 8.  
Lov nr. 1373 af 20. december 2004 om ændring af en række love på miljøom-
rådet (Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning 
på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 
oplysningspligter), § 4. 
Lov nr. 355 af 19. maj 2004 om ændring af lov om forurenet jord (Kommu-
nal udgiftsdækning og søgsmålsfrist). 
Lov nr. 1151 af 17. december 2003 om ændring af lov om vandforsyning 
m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning 
(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og inter-
nationale naturbeskyttelsesområder). 
Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af 
sammenlægningen af de bornholmske kommuner, § 35. 
Lov nr. 479 af 7. juni 2001 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om 
forurenet jord (Anlæg for deponering af affald m.v.). 
Lov nr. 447 af 31. maj 2000 om ændring af visse miljølove (Implementering 
af Århuskonventionen m.v.), § 4. 
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Lov nr. 1109 af 29. december 1999 om ændring af lov om forurenet jord 
(Påbudsadgang vedrørende undersøgelser). 

Bekendtgørelser:
Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om lettere forurenet jord 
Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines.  
Bekendtgørelse nr. 659 af 26. juni 2008 af forretningsorden for Miljøklage-
nævnet.
Bekendtgørelse nr. 658 af 26. juni 2008 om indhentelse af udtalelse om miljø-
skade mv.  
Bekendtgørelse nr. 654 af 26. juni 2008 om delegation af miljøministerens 
beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljø-
centre.
Bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007 om genanvendelse af restpro-
dukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. 
Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumenta-
tion i forbindelse med flytning af jord. 
Bekendtgørelse nr. 1519 af 14. december 2006 om definition af lettere forure-
net jord. 
Bekendtgørelse nr. 1435 af 13. december 2006 om Depotrådets sammensæt-
ning og virksomhed. 
Bekendtgørelse nr. 1434 af 13. december 2006 om inddragelse af offentlighe-
den ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afvær-
geindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. 
Bekendtgørelse nr. 1433 af 13. december 2006 om behandling af sager efter 
kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord.  
Bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømå-
linger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 
Bekendtgørelse nr. 1146 af 17. december 2000 om ikrafttrædelse af § 14 i lov 
om forurenet jord. 
Bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2000 om fastsættelse af dato for konstate-
ring af forurening fra visse olietanke. 
Cirkulærer:
Cirkulære nr. 14 af 03/02-2012 om indberetninger om jordforureninger. 
Cirkulære nr. 9060 af 18/03-2011 om indberetning og registrering af oplys-
ninger om forureningskortlagte arealer i matrikelregister og matrikelkort. 
Cirkulære nr. 4 af 10/01-2011 om indberetninger for 2010 om jordforurenin-
ger
Cirkulære nr. 8 af 25/01-2010 om indberetninger for 2009 om jordforurenin-
ger.
Cirkulære nr. 82 af 10/12-2008 om indberetninger for 2008 om jordforure-
ninger.
Cirkulære nr. 6 af 5. februar 2008 om indberetninger for 2007 om jordforu-
reninger Cirkulære nr. 120 af 13. december 2006 om indberetning og registre-
ring af oplysninger om forureningskortlagte arealer i matrikelregister og matri-
kelkort
Vejledninger: 
Vejledning nr. 4, 2011, Miljøstyrelsen: ” Vejledning om jordregulativ” 
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Vejledning nr. 2, 2009, Miljøstyrelsen: ”Vejledning om undersøgelse og op-
rensning af forurening fra villaolietanke.” 
Vejledning nr. 4, 2008, Miljøstyrelsen: ”Miljøskadelovens skadebegreb” 
Vejledning nr. 1, 2008, Miljøstyrelsen: ”Branchevejledning for forurenede 
renserigrunde”. 
Vejledning nr. 5, 2007, Miljøstyrelsen: ”Vejledning om pipelines til oliepro-
dukter”.
Vejledning nr. 3, 2007, Miljøstyrelsen: ”Områdeklassificering”. 
Vejledning nr. 1, 2007, Miljøstyrelsen: ”Nuancering af kortlagte boligejen-
domme”.
Vejledning nr. 8, 2000, Miljøstyrelsen: ”Kortlægning af forurenede arealer”. 
Vejledning nr. 7, 2000, Miljøstyrelsen: ”Rådgivning af beboere i lettere foru-
renede områder”. 
Vejledning nr. 13, 1998, Miljøstyrelsen: ”Prøvetagning og analyse af jord”. 
Vejledning nr. 11, 1998, Miljøstyrelsen: ”Branchevejledning for benzin- og 
olieforurenede grunde”.  
Vejledning nr. 10, 1998, Miljøstyrelsen: ”Branchevejledning for forurenede 
tjære/asfaltgrunde”. 
Vejledning nr. 9, 1998, Miljøstyrelsen: ”Branchevejledning for forurenede 
garverigrunde”.
Vejledning nr. 8, 1998, Miljøstyrelsen: ”Branchevejledning for forurenede 
træimprægneringsgrunde”.  
Vejledning nr. 7, 1998, Miljøstyrelsen: ”Oprydning på forurenede lokaliteter – 
Appendikser”. 
Vejledning nr. 6, 1998, Miljøstyrelsen: ”Oprydning på forurenede lokaliteter – 
Hovedbind”.
Orienteringer:
Orientering nr. 1, 2007, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2007”. 
Orientering nr. 3, 2006, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2006”. 
Orientering nr. 3, 2005, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2005”. 
Orientering nr. 3, 2004, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2004”. 
Orientering nr. 2, 2003, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2003”. 
Orientering nr. 3, 2002, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2002”. 
Orientering nr. 8, 2001, Miljøstyrelsen: ”Påbud i jordforureningssager”. 
Orientering nr. 7, 2001, Miljøstyrelsen: ”Evaluering af værditabsordningen – 
samlet vurdering”. 
Orientering nr. 5, 2001, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2001”. 
Orientering nr. 4, 2000, Miljøstyrelsen: ”Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2000”. 
Pjecer:
”En hverdag med jord i byen – gode råd” 
”Tjek din olietank”. 
”Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen”. 
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Se desuden Miljøstyrelsens hjemmeside 
http://www.mst.dk/Jord/Hvis+du+vil+vide+mere/
for mere litteratur vedrørende jordforureningsområdet 
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Appendiks C  Regionernes teknologiprojekter 

I dette appendiks beskrives de 37 teknologiprojekter som regionerne har ar-
bejdet med i 2010. Projekterne er for overblikkets skyld opdelt i kategorier-
ne: forureningsudbredelse, undersøgelse, oprensning, drift af tekniske op-
rensningsanlæg/overvågning og andet. 

Forureningsudbredelse 
På baggrund af et øget kendskab til hvordan forurening transporteres og spre-
des i jord og grundvand, kan undersøgelser optimeres, og oprensninger og 
risikovurderinger forbedres. 
I 2010 har regionerne arbejdet med otte projekter om spredning af forurening. 
Halvdelen af projekterne har haft fokus på, hvordan forurening kan dampe op 
og ind i bygninger. Projekterne fremgår af tabel C.1. 
Tabel C.1: Oversigt over regionernes projekter, der omhandler forureningsspred-
ning. 

Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Nordjylland Sporgas-undersøgelse til fastlæggelse af trans-
portveje til indeklimaet 
En ny metode, der hjælper med til at fastlægge, 
hvordan forurening under en bygning spredes 
op i indeklimaet. Dette er yderst væsentligt, 
hvis forureningen effektivt skal hindres i at 
sprede sig til indeklimaet. Tidligere har det 
været vanskeligt at bedømme, hvilke revner, 
hulmure, kloakker eller lignende der var de 
afgørende spredningsveje. 

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Midtjylland
(overordnet
koordinator) / 
Syddanmark

CLIWAT
EU-projektet CLIWAT har bl.a. til formål at 
undersøge, hvilken betydning klimaforandrin-
ger kan have på udvaskningen af forurenings-
komponenter fra punktkilder. 

EU-projekt
med en lang 
række sam-
arbejds-
partnere

Midtjylland KIMONO
”Koncept for integreret vurdering og styring af 
risikoen for klimagenererede oversvømmelser 
af punktkildeforureninger i Kystzonen 
(KIMONO)”. Formålet er udvikling af et kon-
cept til effektiv integreret vurdering, modelle-
ring og overvågning af forureningsspredning 
fra punktkilder i kystzonen. Konceptet skal 
anvendes i regioner og Kommuner.  

Miljøstyrel-
sen

Midtjylland Sporing af indtrængningsveje ved hjælp af ra-
don/thoron-målinger

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
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Region Emne Samar-
bejds-
partnere

 sen (Tekno-
logipuljen)

Midtjylland Sporing af indtrængningsveje ved hjælp af ter-
mografi

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Midtjylland Sammenligning af metoder til sporing af ind-
trængningsveje

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Hovedstaden Flux-projekt
Udvikling af et koncept til vurdering af forure-
ningens bevægelse i grundvandet. 

DTU

Hovedstaden Fri fase
Teoretisk studie af spredningsveje af fri fase 
forurening og praktiske værktøjer til påvisning 
af fri fase. Fri fase betyder, at forureningen 
ikke er opløst i grundvandet. 

DTU

Undersøgelse 
I 2010 har regionerne arbejdet med seks udviklingsprojekter om undersøgelse 
af forureninger. Formålet med projekterne er at hæve niveauet af forurenings-
undersøgelser ved at udvikle nye procedure og værktøjer. Projekterne fremgår 
af tabel C.2. 
Tabel C.2: Oversigt over regionernes projekter, der omhandler undersøgelsesfa-
sen af en forureningssag. 

Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Nordjylland Hot spot eftersøgning og prøvetagningstæthed 
Projektet er udarbejdet på baggrund af en me-
tode benyttet på et af regionens afværge-
projekter. Projektet handler om at optimere 
søgningen efter hot spot (kilde) under bygnin-
ger. Forureningen skal afgrænses både horison-
talt og vertikalt ved hjælp af poreluftmålinger. 
Det er vigtigt at vide, hvor tæt prøvetagningen 
skal være for at finde en kilde. Desuden er det 
meget vigtigt at kende kildens omfang for at 
kunne optimere afværgetiltag. 

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Hovedstaden Multilevel sampler og fluxmåler
Udvikling af nye prøvetagningsmetoder. Der 
udvikles et udstyr til udtagning af vandprøver i 
flere niveauer og desuden udvikles udstyr til 
fluxmåling.

Udviklings-
partnerska-
ber med 
rådgiver og 
producent
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Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Hovedstaden Carbon Strip
Test af ny metode til fastlæggelse af porevands-
forurening i meget tætte jordlag. Et filtbånd af 
aktivt kul (Carbon Strip) presses ind mod borin-
gens side i hele dens dybde. Efter 24 timer har 
kullet absorberet forureningen i jorden. Båndet 
klippes i mindre stykker som analyseres.  

Rådgiver og 
producent

Hovedstaden Værktøj til måling af forurening, geologi mm.
Samarbejde om udvikling af et ”direct push tool”, 
det vil sige et værktøj der på én gang kan måle 
forurening, geologi og hydrogeologi. ”Toolet” 
presses ned i jorden ved hjælp af en borerig. I takt 
med nedpresningen indsamles elektroniske data 
om geologi og hydrogeologi, samtidigt med at 
forureningen i jorden analyseres. Der er i 2010 
udviklet en funktionsdygtig prototype. 

Udviklings-
partnerskab
med uden-
landsk pro-
ducent

Hovedstaden TRIAD – ”kvik-metoden”
Videregående undersøgelse af forurening med 
TRIAD-konceptet – en ”kvik-metode” hvormed 
der på én gang foretages on-line screeninger af 
forurening, geologi og hydrogeologi via en smal 
sonde presset ned i jorden. Hermed undgår man 
de traditionelle store og tidskrævende boringer. 

Rådgiver i 
ind- og ud-
land

Sjælland TRIAD – ”Kvik-metoden”
Videregående undersøgelse af forurening med 
klorerede opløsningsmidler med TRIAD-
konceptet (beskrevet ovenfor). Metoden bety-
der at undersøgelsesfasen kan gennemføres 
hurtigere end ved de traditionelle koncepter. 

Rådgiver

Oprensning 
En tredjedel af regionernes udviklingsprojekter i 2010 omfattede teknikker til 
oprensning af forurening. Det skyldes, at der er behov for mange forskellige 
oprensningsteknikker, afhængig af forureningstype og de geokemiske og fysi-
ske forhold på de forurenede grunde. Dertil kommer at ikke alle kendte foru-
reninger kan oprenses med de metoder og teknikker, vi kender i dag. I mange 
sammenhænge er der derfor behov for innovative og nye løsningsmetoder. 
Desuden er der behov for at effektivisere oprensningsmetoderne generelt, så 
de bliver mere kosteffektive. 
I 2010 har regionerne arbejdet med 12 udviklingsprojekter i forhold til op-
rensning af forurening. Projekterne fremgår af tabel C.3.
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Tabel C.3: Oversigt over regionernes projekter, der omhandler oprensningstek-
nikker.

Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Midtjylland NorthPest Clean
Demonstrationsprojekt - in situ basisk hydroly-
se testes som oprensningsmetode på giftdepo-
tet ved Høfde 42. En række metoder til at 
fremme kontakten mellem basisk væske og 
forurening testes også. 

Rådgiver,
DTU og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen).
Medfinan-
siering fra 
EU
(LIFE+) 

Syddanmark
/Hovedstaden 

REMTEC
De to regioner har været bidragydere til 
REMTEC, der er oprettet for at skabe en nati-
onal platform for forskning i oprensningen af 
jord og grundvandsforureninger. REMTECs 
mål er at udvikle nye teknologier, værktøjer og 
helhedsorienterede løsninger.

Projektet er 
et udvik-
lings-
projekt støt-
tet af det 
strategiske 
forsknings-
råd.

Syddanmark MIRESOWA 
Regionen er med som interessent og bidrag-
yder på to store udviklingsprojekter under det 
strategiske forskningsråd. Projekterne vil på 
sigt forbedre mulighederne for at undersøge og 
oprense jord- og grundvandsforureninger. 

Projektet er 
et udvik-
lings-
projekt støt-
tet af det 
strategiske 
forsknings-
råd.

Syddanmark Termisk oprensning (Knullen)
Undersøgelse af jordens styrke og deformati-
onsegenskaber i forbindelse med opvarmning, 
temperaturmonitering omkring kritiske installa-
tioner og overgangszone mellem ler og sandlag, 
samt undersøgelse af in-situ massedestruktion 
som følge af opvarmningen. 

Rådgivere
og Miljøsty-
relsen (Tek-
nologipul-
jen)

Syddanmark Poreluft-projekt
Et poreluftprojekt der skal bidrage til forståelse 
af de variationer, der konstateres i poreluftmå-
linger og gøre det muligt at reducere måleusik-
kerhederne. Målet er at kunne udføre bedre 
risikovurderinger i forhold til indeklima i byg-
ninger.

Rådgiver,
Videncenter
for Jordfor-
urening og 
Miljø-
styrelsen 
(Teknolo-
gipuljen)

Hovedstaden ZVI/Soil Mixer
Udviklingsarbejder, der skal forbedre 
ZVI/Soilmixing oprensning. Det er selve meto-
den/værktøjet til at blande forurenet jord med 
jernspåner og ler, der udvikles. 

Udviklings-
partnerskab
med rådgi-
ver og en-
treprenør
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Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Hovedstaden Oprensning ved hjælp af radiobølger
Videreudvikling af en metode som varmer jorden 
op ved hjælp af radiobølger. Opvarmningen be-
virker, at forureninger med klorerede opløsnings-
midler koges væk. Metoden forventes at være 
velegnet til brug under bygninger. 

Udviklings-
partnerskab
med rådgi-
ver og en-
treprenør

Hovedstaden EK-BIO (EletroKinetisk BIOlogisk oprensning)
Metoden påfører jorden en svag elektrisk strøm. 
Dernæst tilsættes bakterier og substrat. Substratet 
er kemisk bipolær, hvilket betyder at det vil spre-
des med den elektriske strøm. Bakterierne spredes 
ved elektroosmose. Laboratorieforsøgene, som 
blev gennemført i 2010, viser, at det er muligt at 
sprede bakterier og substrat i moræneler, som 
normalt ellers næsten er umulig at behandle in situ 
med bakterier. Efterhånden som bakterierne spre-
des i moræneleret vil deres respiration nedbryde 
de forurenende stoffer. 

Rådgiver og 
udenland-
ske samar-
bejdspart-
nere

Hovedstaden Elektrisk modstandsopvarmning
Test af ny metode til oprensning af klorerede op-
løsningsmidler i jorden. Der påtrykkes et kraftigt 
elektrisk felt på den forurenede jord. Ved hjælp af 
elektrisk strøm og den elektriske modstand i jor-
den bliver den forurenede del af jorden varmet op, 
hvorved forureningen bliver derfor til damp, som 
suges ud af jorden. Dampen bliver efterfølgende 
renset i kulfiltre.

Rådgiver og 
udenland-
ske samar-
bejdspart-
nere

Hovedstaden Pneumatisk ventilering
På baggrund af en tidligere udført teoretisk udred-
ning er der gennemført en test af pneumatisk (pul-
serende) ventilering af en forurening lige over 
grundvandet. Teorien tydede på, at forurenings-
fjernelsen ville ske hurtigere med pulserende ven-
tilering end med kontinuert ventilering. I praksis 
viste det sig, at der ikke var forskel, og metoden 
vil derfor ikke blive anvendt yderligere i regionen. 

Køben-
havns Uni-
versitet 

Hovedstaden Fraktionering ved fryse/tøpåvirkning
Jord forsøges opsprækket ved fryse/tø meka-
nismer. Hvis det lykkes at opsprække jorden på 
denne måde, vil det gøre det nemmere at få 
injektion af kemiske stoffer eller bakterier i kon-
takt med den forurenede jord i forbindelse med 
in-situ-oprensninger.

GEUS

Sjælland Stimuleret reduktiv deklorering
Oprensning af forurening med klorerede op-

Miljø-
styrelsen 
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Region Emne Samar-
bejds-
partnere

løsningsmidler i kalkmagasin med opretholdel-
se af horisontal biologisk barriere samt oprens-
ning i overliggende moræneler for at afkorte 
den samlede driftsperiode af anlægget.  

(Teknolo-
gipuljen)

Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning 
I 2010 har et enkelt projekt omhandlet drift af tekniske oprensningsanlæg. 
Projektet fremgår af tabel C.4. At kun et projekt omhandler drift/overvågning 
skyldes, at der er et større udviklingspotentiale i de øvrige faser af forurenings-
sager. Et af formålene med at fokusere på oprensningsteknikkerne i udvik-
lingsprojekterne er netop at forøge effektiviteten af oprensningerne, så det 
efterfølgende kan undgås etablere et teknisk anlæg, der i værste fald skal være i 
drift i mange år. 
Tabel C.4: Udviklingsprojekter, der omhandler drift af tekniske oprensningsan-
læg/overvågning af forureningssager. 

Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Sjælland Database til afværgeanlæg
Udvikling af en webbaseret database til regio-
nens afværgeanlæg. Databasen giver et samlet 
overblik over anlæggene, og er et værktøj til at 
planlægge aktiviteterne på anlæggene. 

Rådgiver

Andet 
I 2010 har regionerne arbejdet med 10 tværfaglige projekter af mere generel 
karakter. Projekterne fremgår af tabel C. 5. 
Tabel C. 5: Udviklingsprojekter af generel karakter. 

Region Emne Samar-
bejds-
partnere

Nordjylland PCB-forurening i jord
Projekt om PCB-forurening i jord på ejen-
domme, hvor der er benyttet PCB-holdige 
byggematerialer på udvendige facader. Der er 
udført undersøgelser for at skabe et bedre 
grundlag for at vurdere, om der skal analyseres 
for PCB ved jordflytninger fra disse ejendom-
me.

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Midtjylland Afdampning fra fugemasse
Projektet skal vurdere omfanget af afdampning 
fra fugemasse, som benyttes i forbindelse med 
afværgeprojekter til tætning af indtrængnings-
veje i bygninger. 

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Syddanmark Start- og stopkriterier
Miljøstyrelsens vejledning fastlægger et langsig-

Rådgiver,
DTU Miljø 



69

tet kriterium for grundvandstruende forurenin-
ger, med kontrolpunkt 100 meter nedstrøms 
eller et års strømning. Projektet skal føre til en 
anvisning om, hvordan det langsigtede kriteri-
um transformeres til operationelle kriterier for 
oprensning i kildeområdet. 

og Miljø-
styrelsen 
(Teknolo-
gipuljen)

Syddanmark Tilsætningsstoffer i klorerede opløsningsmidler
Analyserer vi for de "rigtige" stoffer, når vi la-
ver forureningsundersøgelser på ejendomme 
forurenet med klorerede opløsningsmidler?  
Projektet har til formål at kortlægge mulige 
tilsætningsstoffer i klorerede opløsningsmidler, 
samt vurdere om disse stoffer kan udgøre en 
risiko for jord og grundvand. 

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)

Hovedstaden Værktøj til miljøvurdering af oprensninger
Udvikling af et beregningsværktøj til miljøvurde-
ring af oprensningsprojekter. Udover en traditio-
nel vurdering af de økonomiske omkostninger og 
effektivitet gennemføres også en beregning af 
projekternes miljøbelastning og ressourceforbrug. 
Beregningerne gennemføres som livs cyklus vur-
deringer og viser, hvor meget CO2, der udledes. 

Videncenter
for Jordfor-
urening og 
Miljøstyrel-
sen

Sjælland Hjemtagningsprojekt for indledende undersø-
gelser
Regionen selv står for alt i forhold til den indl-
edende undersøgelse, undtagen selve entrepre-
nørarbejdet. Medio 2011 beslutter regionen 
om proceduren skal gælde fremover og i hvil-
ket omfang. 

Sjælland ”Værktøjskassen”
Retningslinjer for regionens arbejde inden for 
jordforureningsområdet er samlet ét sted i en 
database. Dette er med til at sikre høj kvalitet 
og ensartethed i arbejdet. 

Sjælland OPI
Regionen har i 2010 lavet de indledende øvel-
ser til et projekt om offentlig- privat innovati-
on, som kommer til at løbe af stablen i 2011. 
Målet med projektet er at indkalde ideer fra 
eksterne parter for at reducere udgifterne til 
jordforureningsområdet i regionen. Finansie-
ringen af projekterne skal deles mellem regio-
nen og de eksterne parter. 

Offentlig-
privat inno-
vationssa-
marbejde

Sjælland Frugtavl
Projektet har til formål at undersøge anvendte 
bekæmpelsesmidler med potentiale for akku-
mulering i jorden – herunder: hvornår har mid-
lerne været brugt, i hvilke kulturer, i hvilke 
mængder og udgør midlerne en jordforure-

Rådgiver og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)
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ningsrisiko i dag. Projektet giver en historisk 
beskrivelse af frugtavlens historie fra sidst i 
1800-tallet op til midten af 1970’erne.  

Sjælland Biotilgængelighed af arsen
Projektet har til formål at undersøge om der 
optræder reduceret bioopløselighed af arsen i 
forurenet jord fra gamle frugtplantager, samt 
om bioopløseligheden kan indgå i en risikovur-
dering.

DHI og 
Miljøstyrel-
sen (Tekno-
logipuljen)
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