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Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over 
for	 jordforurening.	 Regionerne	 skal	 finde,	 undersøge	
og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre 
menneskers	 sundhed	 og	 det	 grundvand,	 vi	 bruger	 til	
drikkevand,	 samt	 at	 beskytte	 vores	 overfladevand	 og	
natur. 

Arbejdsgangene på jordforureningsområdet minder om 
den	måde,	regionerne	arbejder	på	i	sundhedsvæsenet.	
De	færreste	forventer	at	komme	direkte	på	operations-
bordet,	inden	der	er	foretaget	en	grundig	undersøgelse,	
og	den	korrekte	diagnose	er	stillet.	Tilsvarende	er	un-
dersøgelser og en grundig risikovurdering af en jordfor-
urening en væsentlig forudsætning for en succesfuld 
oprensning	 eller	 en	 beslutning	 om,	 at	 en	 oprensning	
ikke er nødvendig. 

Regionernes	arbejde	med	at	rense	op	efter	jordforure-
ning	bidrager	også	til	vækst	og	udvikling,	bl.a.	gennem	
innovation	af	nye	metoder	og	eksport	af	viden	og	erfa-
ring,	der	er	opsamlet	over	de	seneste	30	år.	

I denne redegørelse er de fem regioner gået sammen 
om at beskrive den regionale indsats i arbejdet med 
jordforurening. I 2015 var den samlede økonomiske 
ramme for arbejdet 416 mio. kr.

Forord
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Kortlægning af de forurenede grunde er fundamentet i 
regionernes	 arbejde	 med	 jordforurening.	 Den	 sikrer,	 at	
regionerne har overblik over truslerne fra de forskellige  
jordforureninger,	 så	 indsatsen	med	undersøgelser	 og	 op-
rensninger	kan	prioriteres	bedst	muligt,	og	samfundet	får	
”mest miljø for pengene”. 

Derudover	 bruges	 kortlægningen	 til	 at	 forebygge,	 at	 nye	
forureninger	opstår,	idet	den	gør	det	muligt	at	tage	højde	
for	forurening	ved	byggeri,	ændret	brug	af	grunden	og	ved	
jordflytning.	Derfor	skal	regionerne	kortlægge	alle	jordfor-
ureninger,	uanset	om	de	er	en	del	af	 regionernes	 indsats	
eller ej. 

Der	er	tre	typer	af	forureninger,	som	regionerne	skal	kort-
lægge,	undersøge	og	nedbringe	risikoen	fra.	

Det	er	jordforureninger,	som:	

• truer grundvandet i et område med særlige drikke-
vandsinteresser	eller	i	et	indvindingsopland	til	et	
vandværk.

• kan	udgøre	en	risiko	for	menneskers	sundhed,	enten	
fordi forureningen påvirker indeklimaet i f.eks. en  
bolig,	eller	fordi	den	udgør	en	risiko	ved	direkte	 
kontakt med forureningen.

• kan	udgøre	en	risiko	for	søer,	vandløb,	hav	og	natur-
beskyttelsesområder.

Regionerne	har	i	dag	kendskab	til	34.000	grunde,	som	er	eller	kan	være	
forurenede. På cirka halvdelen af grundene er forureningsrisikoen så 
stor,	at	de	skal	undersøges	og	eventuelt	renses	op.	

Overblik og indsats

Risiko ved  
vandindvinding

Risiko for natur  
og	overfladevand Kontaktrisiko Risiko for indeklima
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Faserne i regionernes indsats

• Først indsamles historiske oplysninger	om	aktiviteter,	
som	kan	være	årsag	til	jordforurening.	Ved	mistanke	om 
forurening bliver grunden kortlagt på vidensniveau 1.

• Viser en indledende undersøgelse,	at	der	er	forurenet,	
bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2.

• Den næste fase kan være en videregående undersø-
gelse,	 hvor	 omfanget	 af	 og	 risikoen	 fra	 forureningen	
undersøges nærmere.

• Dernæst kan det være nødvendigt at foretage en op-
rensning.

• Oprensningen	kan	indebære,	at	der	installeres	et	tek-
nisk	 anlæg,	 der	 skal	 sikre	 grundvand	eller	 indeklima.	
Denne drift af teknisk anlæg er en del af oprensningen 
og	skal	ofte	være	i	gang	i	mange	år.

Indsatsen	sker	i	flere	faser,	og	risikoen	vurderes	i	hver	fase.	
Hvis	en	jordforurening	ikke	udgør	en	risiko,	udfører	regionen 
ikke	nærmere	undersøgelser,	og	indsatsen	afsluttes.		Kortlæg- 
ningen opretholdes dog for at forebygge nye forureninger 
i	 at	 opstå,	 f.eks.	 hvis	 den	 forurenede	 jord	flyttes	 væk	 fra	
grunden,	eller	der	skal	bygges	på	en	forurenet	grund.	For 
hver	fase	en	forurenet	grund	gennemgår,	bliver	indsatsen	
større,	mere	 kompleks	 og	 dyrere.	 Samlet har regionerne 
afsluttet	indsatsen	på	47% af de kortlagte grunde. Her udgør 
forureningen ikke en risiko	 for	 grundvandet,	menneskers	
sundhed	eller	overfladevand	og	natur. 

I 2015 har regionerne ”frikendt” godt 2.000 grunde for 
forurening. 1.500 grunde fordi de historiske oplysninger 
viste,	at	der	 ikke	har	været	forurenende	aktiviteter,	mens	
500	grunde	er	udgået	af	kortlægningen	efter	undersøgelser	 
eller	oprensning.	Samtidig	er	der	kortlagt	855	flere	grunde	
end i 2014.

Kortlagte grunde fordelt efter indsats
19.350 kortlagte grunde afventer en indsats.  
Heraf	70%	i	forhold	til	grundvandet	-	og	i	nogle	
tilfælde	samtidig	også	i	forhold	til	sundheden	 
-	og	30%	alene	i	forhold	til	sundheden.	

Det kan være vanskeligt at prioritere mellem 
grundvandet	og	indeklimaet	i	boliger,	for	i	 
princippet	vægter	regionerne	at	beskytte	det	 
fælles grundvand og de individuelle sundheds-
mæssige behov lige højt. 
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Udviklingen i antal kortlagte og ”frikendte” grunde 2010-
2015
Når	 regionerne	 på	 et	 tidspunkt	 kan	 sætte	 punktum	 for 
indsatsen	 med	 at	 kortlægge,	 undersøge	 og	 rense	 op	 på 
jordforureninger	 i	 Danmark,	 skønnes	 det,	 at	 i	 alt	 45.000	
grunde vil være kortlagt: 32.000 som forurenede og 13.000 
som muligt forurenede.

Råd, vejledning og privatfinansierede indsatser
Regionerne	arbejder	også	med	borger-	og	erhvervsrettede	
indsatser	og	bidrager	dermed	til	vækst	og	udvikling.	Disse	
indsatser	omfatter	råd,	vejledning	og	myndighedsbehand-
ling af private projekter på forurenede grunde. Eksempevis 
kan en boligejer få fremrykket en indsats ved at anmode 
regionen om en boligundersøgelse eller om en videregå-
ende	indsats	efter	den	særlige	værditabsordning.	Ved	ny-
byggeri,	ændret	brug	af	grunden	eller	 jordflytning	er	det	
grundejere	og	private	bygherrer,	der	betaler	for	indsatsen,	
og regionerne og kommunerne der står for myndighedsbe-
handlingen. Regionerne yder også rådgivning og vejledning 
i	 forbindelse	med	ejendomshandler,	enten	hvis	man	som	
borger er ejer af eller overvejer at købe en forurenet grund.

Kortlagte grunde
Figuren viser antallet af kortlagte 
grunde, der afventer en indsats i 
forhold til grundvand og sundhed 
og  kortlagte grunde, der ikke er 
omfattet af en videre indsats.

Antal kortlagte og ”frikendte”  
grunde 2010-2015
Figuren viser udviklingen i antal 
kortlagte og ”frikendte” grunde 
sammenholdt med det forventede 
antal kortlagte grunde, når regio-
nernes indsats over for jordforure-
ning er afsluttet (skøn).

Regionerne har i 2015 gennemført:

• 2.855 historiske redegørelser

• 1.457 indledende undersøgelser

• 276 videregående undersøgelser

• 120 oprensninger

•  531 tekniske oprensningsanlæg og  
overvågninger 

Kortlagt som forurenet

Kortlagt som muligt forurenet

Antal kortlagte grunde

Antal	grunde, 
som er”frikendt” 
for forurening

Forventet antal 

kortlagte 
grunde (skøn)

2010

30.000

40.000

50.000

60.000

20.000

2011 2012 2013 2014 2015
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Grundvand Sundhed

3.124

2.288

6.190

8.310

7.945

5.993

Kortlagt, 
ikke omfattet 

af indsats

8.704

5.796



Drikkevandet i Danmark 
er baseret på rent grund-
vand. Vandværkerne 
pumper grundvandet op 
fra undergrunden og ind 
på vandværket, hvor det 
blandt andet iltes, inden 
det sendes ud til forbru-
gerne som drikkevand.

Indsatsen for at sikre 

grundvandet
Regionerne	prioriterer	at	beskytte	grundvan-
det	meget	højt,	så	alle,	også	i	fremtiden,	kan	
have	vand	i	hanerne,	der	kommer	fra	rent	
grundvand.

Regionerne	 vurderer,	 at	 knap	 14.000	 forurenede	 grunde	
kan	true	grundvandet,	og	at	ca.	2.600	af	dem	skal	renses	
op. Resten vil kunne håndteres på en anden måde end op-
rensning,	f.eks.	ved	overvågning.	Regionerne	anslog	i	2012,	
at	de	samlede	udgifter	til	de	grundvandsrelaterede	opgaver 
ville	beløbe	sig	til	ca.	10	mia.	kroner,	hvis	alle	forureninger-
ne skal håndteres. 

I	Danmark	 er	 der	 stor	 forskel	 på,	 hvor	 godt	 grundvandet	
er	beskyttet	mod	forurening.	 I	visse	dele	af	 landet	er	der	
meget	grundvand,	andre	steder	er	der	knaphed.	Nogle	re-
gioner	er	således	nødt	til	at	anvende	mange	midler	til	at	
beskytte	grundvandet	ved	eksisterende	vandindvindinger,	
mens	andre	regioner	kan	fokusere	mere	på	at	sikre	fremti-
dige grundvandsressourcer. 

Grundvandsbeskyttelsen	sker	i	et	samarbejde	mellem	sta-
ten,	kommunerne,	vandforsyningerne	og	regionerne.	Des-
uden	har	regionerne	 indgået	en	paraplyaftale	med	Dansk	
Vand-	og	Spildevandsforening	(DANVA).	Aftalen	skal	danne	
grundlag	for	en	åben	dialog,	hvor	parterne	kan	formulere	
nye	fælles	projektforslag	og	samarbejdsformer,	der	kan	med-
virke	til	 at	 løse	 udfordringerne	med	pesticider,	 klorerede 
stoffer	m.fl.	i	grundvandet.	Hovedformålet	med	aftalen	er	
at	sikre	en	helhed	i	arbejdet	med	grundvandsbeskyttelsen	
og skabe synergi på vandområdet.

Risiko ved  
vandindvinding
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Pesticider i grundvandet
Mere end hver tredje lukning af en vandværksboring skyl-
des	 en	menneskeskabt	 forurening,	 oftest	med	 pesticider	
(kilde:	”Status	for	drikkevandsboringer	pr.	31/12	2013”,	Na-
turstyrelsen).		Pesticider	har	været	anvendt	til	at	bekæmpe	
ukrudt,	svampe	og	insekter	i	ca.	50	år,	og	specielt	i	de	første	
år	var	man	ikke	opmærksom	på,	at	stofferne	kunne	forure-
ne	grundvandet.	Det	betyder,	at	der	er	gravet	pesticidre-
ster	ned	mange	steder	i	det	åbne	land.	Dertil	kommer	spild	
og	udvaskning	fra	f.eks.	sprøjtepladser	på	gartnerier,	land-
brugsejendomme	og	maskinstationer.	Det	 er	 regionernes	
ansvar at undersøge og afværge forureninger fra en række 
af	disse	tidligere	pesticidpunktkilder,	hvis	de	udgør	en	risiko	
for grundvandet.

Det	 antages,	 at	 ca.	 20%	 af	 pesticidforureningerne	 i	 ind-
vindingsboringerne	 kommer	 fra	 punktkilder,	 mens	 80%	
primært	 er	 fra	 spredning	 af	 pesticider	 i	 forbindelse	med	
landbrug,	 skovbrug	 og	 gartnerier	 mv.	 (kilde:	 ”Analyse	 af	
vandkemi	 og	 pesticider”,	 Region	 Midtjylland	 2015).	 På	

kortet	 ses	 fund	 af	 pesticider	 i	 vandværkboringer	 samt	 i 
boringer	udført	af	regionerne	ved	undersøgelser	på	pesti-
cidpunktkilder.

Pesticidpunktkilder	 er	 svære	 at	 håndtere,	 fordi	 der	 sjæl-
dent	 findes	 oplysninger	 om	 dem	 eller	 deres	 placering.	
Undersøgelser	og	oprensninger	er	 komplicerede,	dyre	og	
tidkrævende,	fordi	stofferne	er	svært	nedbrydelige	i	grund-
vandet og derfor transporteres over store afstande og for-
tyndes meget undervejs.

På	landsplan	anslås	det,	at	der	findes	50.000–100.000	gam-
le	punktkilder	med	pesticidforurening,	hvoraf	kun	de	fær-
reste er blevet fundet og undersøgt. Regionerne har i de 
seneste	år	haft	fokus	på	pesticid-forurening	af	grundvandet	
og	har	bl.a.	taget	 initiativ	til	flere	udviklingsprojekter.	Det	
vil	også	fremover	være	en	opgave,	der	prioriteres	højt,	og	
som kræver mange ressourcer.

Fund af pesticider
Kort med pesticidfund i vand-
værksboringer samt regionernes 
undersøgelsesboringer. Kortet 
viser, om der er fundet pesticider 
på et tidspunkt i boringens leve-
tid. Det vil sige, at en boring godt 
kan være vist, selv om en senere 
vandprøve ikke har vist indhold 
af pesticider i grundvandet.
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Klorerede opløsningsmidler i grundvandet 
Spild på virksomheder og deponering af klorerede opløs-
ningsmidler har medført nogle af de værste grundvands-
forureninger	 i	 Danmark.	 Stofferne	 er	 desuden	 blandt	 de	
hyppigst fundne forureninger i grundvandet omkring 
punktkilder. Klorerede opløsningsmidler har været anvendt 
til	affedtning	i	mange	dele	af	industrien	og	til	tøjrensning.	

Som	det	fremgår	af	kortet,	er	fund	af	klorerede	opløsnings-
midler i grundvandet koncentreret omkring byerne i mod-
sætning	til	pesticider,	der	er	fundet	både	i	byer	og	i	land-
områder.	Det	hænger	sammen	med	stoffernes	industrielle	
anvendelse,	og	det	gælder	både	for	fund	i	vandværksborin-
ger samt i boringer udført ved regionernes undersøgelser 
af gamle punktkilder. 

Stofferne	spredes	let	i	 jorden	og	i	grundvandet,	og	det	er	
dyrt	og	teknisk	krævende	at	fjerne	dem.	I	nogle	tilfælde	er	
det	umuligt,	men	regionernes	indsats	medvirker	til	at	be-
grænse skaderne.

Fund af klorerede opløsningsmidler 
Kort med fund af klorerede opløsnings-
midler i vandværksboringer samt regio-
nernes undersøgelsesboringer. Kortet 
viser, om der er fundet klorerede opløs-
ningsmidler på et tidspunkt i boringens 
levetid. Det vil sige, at en boring godt kan 
være vist, selv om en senere vandprøve 
ikke har vist indhold af klorerede opløs-
ningsmidler i grundvandet.

Regionerne har i 2015 gennemført:

• 1.000 indledende undersøgelser af  
forureninger,	som	kan	true	grundvandet.	
En del af forureningerne kan også udgøre 
en risiko for menneskers sundhed.

• 244	oprensninger,	inkl.	videregående	 
undersøgelser af forurening.

• 157	tekniske	anlæg,	der	renser	forurenet	
jord	og	grundvand	og	overvågning	af,	
hvordan 200 grundvandstruende for-
ureninger udvikler sig.
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Indsatsen for at sikre menneskers sundhed mod jordforure-
ning	sker	for	at	beskytte	indeklimaet	i	boliger	og	børnein-
stitutioner	og	for	at	forhindre	kontakt	med	forurenet	jord.	
Det	er	generelt	vanskeligt	at	beskytte	indeklimaet	mod	for-
urening,	fordi	det	ofte	kræver	komplicerede	tekniske	tiltag,	
der	skal	holdes	i	gang	i	mange	år.	Forurening,	som	kun	er	
et	problem	ved	kontakt	med	jorden,	kan	i	mange	tilfælde	
håndteres	ved	at	følge	nogle	få	simple	råd,	indtil	regionen	
renser forureningen op.

 
Indsats på legepladser
I 2014-2015 har regionerne gennemført en indsats  
mod	eventuel	forurening	på	offentlige	legepladser:

• 195 historiske redegørelser 

• 37 indledende undersøgelser

• 2 videregående undersøgelser

• 8 oprensninger

Den	 særlige	 indsats	 skyldes,	 at	 børn	 er	mere	 udsatte	 og	
mere følsomme over for forurenet jord end voksne. Derfor 
har	 regionerne	 også	 tidligere	 gennemført	 en	 systematisk	
indsats	på	børnehaver	m.v.	Kun	på	4%	af	de	 legepladser,	
som	 regionerne	 har	 gennemgået,	 blev	 der	 fundet	
forurening,	som	krævede	en	oprensning.	Oftest	er	der	dog	
kun	tale	om	mindre	områder,	som	er	forurenet,	og	de	har	
i	 de	fleste	tilfælde	 kunnet	uskadeliggøres	 ved	at	udskifte	
den øverste halve meter af jorden. Regionerne fandt ikke 
alvorlige forureninger i forbindelse med indsatsen. 

 
Undersøgelser og indsats på boliggrunde 
I	2015	har	457	familier	fået	afklaret	forureningssituationen	
på deres boliggrund. 366 af dem har selv bedt om en af-
klaring	inden	for	et	år,	hvilket	de	som	ejere	af	en	kortlagt	
grund	har	ret	til,	mens	91	grunde	blev	undersøgt	på	foran-
ledning af regionen eller kommunen. 

Regionernes indsats over for forurening på boliggrunde 
omfatter	også	 videregående	undersøgelser	 af	 forurening,	
risikovurdering	og	eventuel	oprensning	af	forurening,	som	
kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Der er pri-
mært	 lavet	oprensninger	på	forurenede	grunde,	hvor	der	
har	 været	 klorerede	 opløsningsmidler,	 olie,	 tungmetaller	
og	 tjærestoffer.	 På	 boliggrunde	med	 forurening,	 der	 kan	
dampe	ind	i	boligen	og	dermed	forurene	indeklimaet,	har	
regionerne	opstillet	tekniske	anlæg,	der	sikrer	indeklimaet	
mod forureningen.

   

Indsatsen for at sikre  

menneskers sundhed

Regionerne	sikrer	boliggrunde,	 
børneinstitutioner	og	offentlige	 
legepladser mod skadevirkninger  
fra forurening.
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Samlet har regionerne vurderet og undersøgt et meget 
stort	antal	boliggrunde,	og	mere	end	34.000	af	dem	er	ble-
vet frikendt for forurening.

 
Den sundhedsmæssige betydning af forurening på bolig-
grunde
Regionerne	kan	hjælpe	med	at	kategorisere	en	forurening,	
hvilket	skal	gøre	det	lettere	for	boligejere	at	forstå,	hvordan	
de	skal	forholde	sig	til	forureningen	på	deres	grund.	Denne	
inddeling kaldes nuancering og er en slags ”forureningens 
tilstandsrapport”.	Den	gør	det	også	lettere	at	forklare	be-
tydningen af en forurening i forbindelse med en ejendoms-
handel eller en låneomlægning. 

Siden	2007,	hvor	ordningen	blev	etableret,	har	regionerne	
nuanceret betydningen af jordforurening på 4.453 bolig-
grunde. Knap 3.000 familier har fået brev fra deres region 
om,	 at	 forureningen	 er	 kategoriseret	 som	 F0	 eller	 F1	 og	
dermed ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for 
brugen af deres hus og have.

Som	 det	 fremgår	 af	 figuren	 nederst	 til	 højre,	 udgør	 for-
ureningen på to ud af tre grunde (blå og beige) ingen sund-
hedsmæssig	risiko.	Her	er	regionernes	indsats	i	forhold	til	
boligen	afsluttet.	

På	den	sidste	tredjedel	af	grundene	kan	der	være	en	risiko,	
og	de	er	 fortsat	omfattet	af	regionernes	 indsats.	Her	skal	
forureningen	afklares	nærmere	og	eventuelt	renses	op.	For	
grundejere med en F2-nuanceret boliggrund kan der være 
hjælp at hente i værditabsordningen. 

Indsats i forhold til sundhed
Figuren viser antallet af kortlagte grunde, hvor  
regionerne i 2015 har gennemført en sundheds- 
rettet indsats, fordelt på faserne i indsatsen.  

Nuancering af forureningens  
sundhedsmæssige betydning 
Figuren viser fordelingen af kategorierne  
på boliggrunde, hvor den sundhedsmæssige  
betydning af forureningen er nuanceret.

Nuancering	–	forureningens	 
tilstandsrapport 

Nuanceringssystemet	er	bygget	op	efter	de	
samme	principper	som	tilstandsrapporten	på	
en	ejendom,	og	det	inddeler	forureningen	i	tre	
kategorier	F0,	F1	og	F2:	

F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af 
hus og have.

F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af 
hus	og	have,	hvis	simple	råd	følges.

F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en 
risiko for brug af hus og have.

En F0- eller F1-nuancering kan give boligejeren 
bedre	adgang	til	belåning	af	ejendommen
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F2 - forurening kan
udgøre en risiko

F1 - forurening udgør ingen 
risiko,	hvis råd følges

F0 - forurening udgør
ingen risiko



Værditabsordningen 
Værditabsordningen	har	eksisteret	i	23	år,	og	den	giver	bo-
ligejere	endnu	en	mulighed	for	at	få	fjernet	den	forurening,	
der udgør en risiko for deres hus og have. 

Indsatsen	efter	værditabsordningen	adskiller	sig	fra	regio-
nernes	 øvrige	 indsats,	 ved	 at	 den	 sker	 i	 den	 rækkefølge,	
som	de	forurenede	boliggrunde	bliver	tilmeldt	ordningen.	

Regionerne har i 2015 gennemført 76 videregående under-
søgelser og 89 oprensninger på boliggrunde under værdi- 
tabsordningen.

 

Værditabsordningen

Siden	værditabsordningens	start	i	1993	og	frem	til	
udgangen af 2015 har regionerne gennemført vide-
regående	undersøgelser	på	1.607	boliggrunde,	og	
1.013 af dem er blevet renset op.

Regionerne gør en stor indsats for at orientere bo-
ligejere og ejendomsmæglere om ordningen. Regi-
onerne gennemfører undersøgelser og oprensnin-
ger	 i	 takt	med,	at	Statens	Administration	bevilger	
penge	til	de	303	boligejendomme,	der	i	april	2016	
stod på værditabsordningens venteliste.

Regionerne har i 2015:

• Nuanceret forureningens sundhedsmæs-
sige betydning på 257 boliggrunde.

• Gennemført	457	indledende	undersøgelser,	
heraf 366 boliggrunde på anmodning af 
grundejer.

• Behandlet	 165	 sager	 efter	 værditabsord-
ningen.

• Undersøgt,	risikovurderet	og	oprenset	147	
forureninger,	som	kan	udgøre	en	risiko	for	
menneskers sundhed. 

• Overvåget 46 forureninger og drevet 124 
tekniske	anlæg,	der	sikrer	indeklimaet	mod	
forurening.

Værditabsordningen
Figuren viser antallet af 
forurenede boliggrunde, 
hvor staten årligt har be-
villiget midler til undersø-
gelse og/eller oprensning 
i perioden 1994–2015.
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Flere regioner har gennem en årrække udført en indsats 
over	for	forureninger,	der	kan	true	overfladevand,	dvs.	ky-
ster,	fjorde,	vandløb	og	søer	og	natur.	Indsatsen	har	været	
begrundet i store almene miljøhensyn. 

Overfladevand	og	natur	blev	i	2014	et	nyt	 indsatsområde	
for	regionerne.	Regionerne	og	Miljøstyrelsen	har	aftalt,	at	
alle kortlagte grunde med udgangen af 2018 skal være gen-
nemgået	i	forhold	til	risiko	over	for	overfladevand	og	natur.		
Miljøstyrelsen	 har	 udarbejdet	 et	 screeningsværktøj,	 som	
regionerne	skal	anvende	til	opgaven.	Screeningsværktøjet	
er	under	fortsat	udvikling	og	tilpasning.

Regionernes	indsats	er	rettet	mod	overfladevand	og	inter-
nationale	naturbeskyttelsesområder.	I	hele	Danmark	er	der	
ca.	19.000	km	vandløb	og	ca.	700	søer,	der	kræver	særlig	
beskyttelse.	 Dertil	 kommer	 godt	 7.300	 km	 kyststrækning	
og	252	internationale	naturbeskyttelsesområder.

Opgaven	frem	til	2019	kan	inddeles	således:

• Regionerne	skal	foretage	kildeopsporing,	risiko-
vurdering og eventuelt udføre en akut indsats i 
forhold	til	jordforureninger,	der	truer	overfladevand,	
samt foretage en prisberegning af indsatsen.

• Regionerne gennemfører en indledende screening af 
alle	kortlagte	grunde.	Dette	har	resulteret	i	en	liste	
med	godt	3.200	forurenede	grunde,	der	potentielt	
kan	true	overfladevandet.

• Regionerne foretager en bearbejdet screening af 
lokaliteterne	på	listen,	hvor	der	inddrages	flere	
oplysninger	om	forureningerne,	og	det	overfladevand	
eller den natur de muligvis truer.  

På baggrund af gennemførte screeninger udarbejdes et 
skøn	 over	 udgifterne	 til	 undersøgelser	 og	 oprensninger	 i	
perioden	2021-2027	på	de	forurenede	grunde,	der	udgør	
en	risiko	over	for	overfladevand	og	natur.

Regionerne har i 2015:

• Gennemført bearbejdet screening af  
godt 500 grunde.

Indsatsen for at sikre 

overfladevand og natur

Regionerne	skal	vurdere,	om	3.200	forurenede	grunde	
udgør	en	risiko	over	for	kyster,	fjorde,	vandløb,	søer	og	
natur.
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Byggeri på forurenede grunde
I 2015 var regionerne sammen med kommunerne involveret 
i	 knap	 700	 tilladelser	 til	 bygge-	 og	 anlægsprojekter	 på	
forurenede	grunde.	Det	er	en	stigning	på	15%	i	forhold	til	
2014,	 og	den	 følger	dermed	den	 tendens,	 der	 har	 været	
de	 seneste	 år,	 om	 et	 øget	 antal	 tilladelser	 til	 byggeri	 på	
forurenede grunde. Tilladelserne gives både for at sikre 
miljø	 og	 sundhed	 i	 de	 private	 projekter	 og	 for	 at	 sikre,	
at regionernes eventuelle senere indsats ikke fordyres 
væsentligt som følge af byggeriet.

Figuren	 herunder	 viser	 det	 antal	 tilladelser	 og	 sager,	
regionerne hvert år siden 2009 har behandlet i forbindelse 
med,	 at	 grundejere	og	private	bygherrer	 selv	 har	betalt	
for at undersøge og rense op. Undersøgelserne sker 
typisk i forbindelse med ejendomshandler og bygge- 
og anlægsprojekter. I 2015 var regionerne involveret i 
mere	 end	 2.632	 privatfinansierede	 undersøgelser	 og	
oprensninger,	 hvilket	 er	 en	 stigning	 på	 14%	 i	 forhold	 til	
2014.	 Antallet	 af	 privatfinansierede	 undersøgelser	 og	
oprensninger	har	været	stigende	siden	2013.

Vækst og  

udvikling

Regionerne har i 2015 behandlet 
flere	end	200.000	henvendelser	fra	
borgerne,	primært	med	spørgsmål	
om	forurening,	kortlægning,	pri-
vatfinansierede	undersøgelser,	op-
rensning og byggeri på forurenede 
grunde.

Privatfinansierede 
projekter
Antal tilladelser til 
byggeri og antal  
undersøgelser og  
oprensninger betalt  
af grundejere og  
private bygherrer.
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Byudvikling og vækst
Regionernes	 kortlægning	 af	 forurening	 er	 et	 vigtigt	 input	
til	 kommunernes	 planer	 om	byudvikling.	 Regionerne	 kan	
bidrage med forureningsoverblik og nytænkning og er sam-
tidig	med	til	at	sikre,	at	vandværkerne	kan	tage	højde	for	
kendte	forureninger,	når	der	skal	etableres	nye	vandborin-
ger.

Regionernes indsats og samarbejde med forskellige partne-
re	på	jordforureningsområdet	er	således	med	til	at	under-
støtte	målene	i	de	regionale	vækst-	og	udviklingsstrategier,	
kaldet ReVUS. ReVUS beskriver den ønskede udvikling i den 
enkelte	region	inden	for	bl.a.	erhvervsudvikling,	beskæfti-
gelse,	miljø,	grøn	vækst	og	klima.

Køb og salg af forurenede grunde
Det øgede fokus på jordforurening afspejler sig i det antal 
af	henvendelser	om	jordforurening,	som	regionerne	hvert	
år svarer på. Således er antallet af henvendelser steget fra 
96.500	i	2009	til	198.200	i	2015.	Det	svarer	til	næsten	800	
henvendelser om dagen.

Tal	 fra	 Danmarks	 Statistik	 viser,	 at	 der	 i	 2015	 har	 været	
108.129 ejendomshandler i Danmark.  Sammenholdt med 
antallet af besvarede ejendomsforespørgsler har regionerne 
således	 været	 inde	 over	 alle	 de	 ejendomshandler,	 der	
foretages	i	Danmark,	i	forhold	til	eventuel	jordforurening.	
86% af alle ejendomsforespørgsler i 2015 er besvaret 
elektronisk via regionernes hjemmesider.

At	 der	 er	 flere	 henvendelser	 om	 forurening,	 end	 der	 er	
handler,	skyldes	flere	ting.	Først	og	fremmest,	at	regioner-
ne	i	dag	stiller	oplysninger	om	forurenede	grunde	til	rådig-
hed	for	offentligheden	på	deres	hjemmesider.	Det	betyder,	
at	 borgere	 og	 ejendomsmæglere	 på	 alle	 tider	 af	 døgnet	
hurtigt	og	nemt	kan	få	svar	på,	hvor	jorden	er	forurenet	-	
ikke	blot	i	forbindelse	med	salg,	men	også	som	tjek	af	egen	
grund.	Det	har	 i	 sig	selv	skabt	flere	henvendelser.	Derud-
over kan der også trækkes jordforureningsoplysninger i 
forbindelse med f.eks. nybyggeri og byudvikling. Digitale 
løsninger gør det dermed nemmere for borgerne at hente 
relevante	 informationer	 om	 jordforurening	 og	 nemmere	
for regionerne at betjene borgerne.

Regionerne har i 2015 behandlet:

• 198.203 forespørgsler om jordforurening.

• 698 sager om byggeri og ændret anvendelse 
på forurenede grunde.

• 2.632 sager om undersøgelser og 
oprensninger betalt af grundejere og 
private bygherrer.

Ejendomsforespørgsler
Antal ejendomsfore-
spørgsler hvert år siden 
2009.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015

Forespørgsler i alt

Web-forespørgsler

Direkte forespørgsler

15
 / 

Re
gi

on
er

ne
s a

rb
ej

de
 m

ed
 jo

rd
fo

ru
re

ni
ng

 2
01

5



De	traditionelle	metoder	til	at	undersøge	og	fjerne	forure-
ning	i	jorden	og	grundvandet	er	ofte	både	dyre	og	langva-
rige. Derfor arbejder regionerne med at udvikle og afprøve 
nye	metoder	og	værktøjer	og	at	optimere	arbejdsgangene.	
Udviklingen sker inden for alle faser i indsatsen med det 
mål	at	kunne	kortlægge,	undersøge	og	rense	op	hurtigere,	
billigere	og	mere	effektivt.

Udvikling af nye metoder og teknikker sker i samarbejde 
mellem	regionerne	og	Miljøstyrelsen,	rådgivende	firmaer,	
entreprenører,	producenter	og	forskningsinstitutioner,	og	i	
flere	tilfælde	har	regionerne	desuden	etableret	samarbej-
der uden for Danmarks grænser. Nogle projekter udføres 
med	støtte	fra	EU.

Testgrunde 
Flere	regioner	ejer	i	dag	én	eller	flere	forurenede	grunde,	
som er købt med henblik på at oprense forurening. Det be-
tyder,	 at	 regionerne	 kan	 teste	nye	metoder	og	 teknikker,	
mens forureningerne renses op. 

Testgrundene	 har	 forskellige	 forureninger,	 geologi	 og	
grundvandsforhold. Samlet set repræsenterer grundene 
derfor	 en	 bred	 vifte	 af	 forureningsproblematikker,	 og	 de	
kan	supplere	hinanden	 i	udviklingen	og	demonstrationen	
af	nye	teknikker	til	undersøgelse	og	oprensning.	

Formålet med testgrundene er at styrke grundlaget for at 
arbejde	hen	mod	hurtigere,	billigere	og	bedre	oprensnin-
ger.	Samtidig	styrkes	videndeling	og	muligheden	for	dansk	
og	 internationalt	samarbejde,	og	dermed	er	der	skabt	en	
åbning	for	erhvervsudvikling	og	eksport	af	dansk	ekspertise	
på jord- og grundvandsområdet.

Innovation og 

effektivisering

De mange forureninger og begrænsede økonomiske 
ressourcer gør det nødvendigt at udvikle nye og 
mere	effektive	metoder	og	processer,	som	samtidig	
kan	sælges	til	udlandet.

De syv testgrunde i Danmark:

• Collstrup-grunden (fra 2016)

• Eskelund Losseplads

• Horsens Gasværk 

• Innovationsgaragen

• Middelfartvej

• Ringe	Tjære-	og	Asfaltfabrik

• Stengårdens Losseplads (fra 2016)
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Teknologiudvikling for jord- og grundvandsforurening 
I 2015 har regionerne arbejdet med 68 udviklingsprojekter. 
Projekterne	har	bl.a.	omfattet	værktøjer	til	vurdering	af	for-
ureningsrisiko	og	optimering	af	oprensninger,	metoder	og	
teknikker	til	at	rense	forurening	samt	projekter	af	generel	
karakter. 

Nogle	projekter	er	gennemført	som	offentligt-privat	innova-
tionsamarbejde	og	partnerskaber	mellem	den	pågældende	
region	og	ét	eller	flere	private	firmaer	 i	 ind-	og	udland.	 I	
offentligt-privat-innovationsamarbejde	 og	 partnerskaber	
har alle deltagere et fælles ansvar for projektets kvalitet og 
økonomi.	20	projekter	er	gennemført	med	støtte	fra	Miljø-
styrelsens Teknologiudviklingspulje.

Danish Soil Partnership - eksport af dansk know how
Håndtering af jordforurening og sikring af drikkevand har i 
de	seneste	30	år	udviklet	sig	til	at	være	en	dansk	styrkepo-
sition	med	regionerne	som	en	central	aktør.	Den	position	
vil	regionerne	gerne	udnytte	til	at	fremme	teknologiudvik-
ling og synliggøre danske løsninger i udlandet. Regionerne 
har	derfor	 i	samarbejde	med	Miljøministeriet,	forsknings-
institutioner	 og	 øvrige	 samarbejdspartnere	 etableret	 det	
offentligt-private	Danish	Soil	Partnership	(DSP).

I	2015	har	DSP,	Region	Midtjylland	og	Region	Hovedstaden	
deltaget i en miljøkonference i den kinesiske millionby Nan-
jing sammen med danske universiteter og rådgivende inge-

niørfirmaer.	Den	danske	delegation	holdt	indlæg	og	work-
shops om håndtering af jordforureningsdata (den danske 
model),	oprensning	af	jord	forurenet	med	tungmetaller	og	
de	teknologier,	metoder	og	tilgange,	som	danske	virksom-
heder bruger i løsning af miljøudfordringerne. Derudover 
har Region Midtjylland og Region Hovedstaden etableret 
samarbejdsaftaler	med	de	kinesiske	provinser	Sichuan	og	
Jiangsu.

Klimaændringer og jordforurening
Klimaforandringerne påvirker nedbør og får grundvandet 
til	at	 stige.	Regionerne	arbejder	derfor	på	en	helhedsori-
enteret	indsats,	som	tager	klimaforandringer	og	ændrede	
hydrologiske	 forhold	 i	 betragtning,	 når	 forureninger	 un-
dersøges og prioriteres. Arbejdet sker i samarbejde med 
nationale	og	internationale	aktører	på	området	og	er	ofte	
medfinansieret	af	EU.	

Biocover
Gamle	lossepladser	udleder	metan	i	mange	år	efter,	at	de-
poneringen	af	organisk	affald	er	ophørt.	Metan	er	en	me-
get	 kraftig	drivhusgas,	 som	har	25	gange	højere	opvarm-
ningseffekt	end	CO2	pr.	udledt	ton.		Ved	at	etablere	særlige	
biocovers	(biofiltre)	 i	overfladen	af	 lossepladser,	kan	man	
omdanne	metan	 fra	 lossepladsen	 til	 CO2,	 inden	 den	 fri-
gives	til	 atmosfæren.	 Staten	har	derfor	afsat	midler	til	 at	
etablere biocover på lossepladser. Ordningen skal bidrage 
til	at	opfylde	Danmarks	klimamål	i	2020.	I	2015	har	regio-
nerne	samarbejdet	med	Miljøstyrelsen	om	at	finde	frem	til	
egnede	lossepladser,	så	ejerne	kan	blive	tilbudt	at	få	etab-
leret	biocover	på	områder,	hvor	der	tidligere	har	været	los-
seplads.

Styr på datastrømme – ”fra sneglebor til skrivebord”
I 2015 har regionerne nedsat en arbejdsgruppe om data-
strømme.	 Gruppen	 skal	 komme	med	 forslag	 til	 en	mere	
effektiv	måde	at	håndtere	datastrømme	på	mellem	labora-
torier,	regionerne	og	GEUS.	Dette	kan	bl.a.	ske	ved	at	stille	
ensartede	 krav	til	 rådgivere	om,	hvordan	de	digitale	 felt-
data	indsamles,	håndteres	og	distribueres.

Regionerne har i 2015 arbejdet på 68  
udviklingsprojekter,	heraf: 

• 20	projekter	støttet	af	Miljøstyrelsens	 
Teknologiudviklingspulje.

• 6	projekter	med	international	deltagelse,	
og	de	2	støttet	af	EU.

Eksempler	på	teknikker	og	metoder,	
der er testet på regionernes test-
grunde:

Snuden	-	styrede	underboringer	til	at	navigere	en	
prøvetager ind under en bygning i stedet for at 
udtage prøver igennem bygningens gulv. Me-
toden	kaldes	for	”Snuden”,	fordi	den	ligesom	
næsen kan ”snuse	luft	ind”.

Termisk oprensning med gas	–	metode,	der	op-
varmer den forurenede jord ved hjælp af gas 
og brænder de forurenede dampe af i gas-
brænderen,	så	de	nedbrydes	til	ufarlige	stoffer.

Hydrogeologisk kortlægning –	detaljeret	kortlæg-
ning	af	geologi	og	hydrogeologi	til	brug	for	un-
dersøgelse af forurening i Horsens Havn.

MICCS –	metoden	bygger	på	en	kombination	af	
en	række	nyudviklede	teknologier,	og	målet	er	
at kunne lokalisere forureningskomponenter i 
jorden	fra	jordoverfladen. 
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Figuren herunder viser regionernes forbrug på jordforure-
ningsområdet	opgjort	på	fire	hovedområder:	Kortlægning,	
oprensning,	 borgerrettede	 opgaver	 samt	 it,	 ledelse	 og	
planlægning.

Kortlægning: 112 mio. kr. 
Kortlægningen er udgangspunktet for at kunne prioritere 
oprensningerne,	så	de	værste	forureninger	renses	op	først.	

33 mio. kr. er anvendt på at opspore og kortlægge mulig 
jordforurening,	og	79	mio.	på	de	 indledende	undersøgel-
ser	 og	 kortlægning	 af	 konstateret	 forurening.	 Udgifter	 til	
undersøgelse af boliggrunde på anmodning af grundejere 
og nuancering af forureningens sundhedsrisiko på bolig-
grunde	indgår	også	i	udgifterne	til	de	indledende	under-
søgelser.

Oprensning: 217 mio. kr. 
74	mio.	kr.	er	anvendt	på	videregående	undersøgelser,	som	
går forud for en oprensning. Videregående undersøgelser 
afdækker	den	konkrete	 risiko	og	sikrer	valg	af	en	effektiv	
oprensning,	der	er	målrettet	mod	den	miljø-	og	sundheds-
skadelige forurening. 

78 mio. kr. er anvendt på oprensningerne og 42 mio. kr. 
til	efterfølgende	drift	af	tekniske	anlæg	og	overvågning	af	
forurening.	En	del	af	udgifterne	til	drift	af	de	tekniske	op-
rensningsanlæg	går	til	el	og	afledning	af	vand	til	kloak.	

23	mio.	kr.	er	anvendt	på	udviklingsprojekter,	som	er	med	
til	at	effektivisere	og	målrette	oprensningsindsatsen.	

Udgifter	til	regionernes	administration	af	værditabsordnin-
gen er talt med under oprensning. Regionerne har anvendt 
3	mio.	kr.	på	den	administrative	del	af	de	undersøgelser	og	
oprensninger,	 der	 er	 gennemført	under	 værditabsordnin-
gen i 2015.

Borgerrettede opgaver: 29 mio. kr. 
20 mio. kr. er anvendt på regionernes godkendelser af un-
dersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere 
og	bygherrer	samt	til	udtalelser	i	forbindelse	med	byggeri	
og ændret arealanvendelse. 

9	mio.	kr.	er	anvendt	på	besvarelse	af	henvendelser,	 råd-
givning	og	kommunikation.	It-aktiviteter	opgjort	under	”it,	
ledelse og planlægning” er afgørende for at reducere ud-
gifterne	til	besvarelse	af	forespørgsler	om	jordforurening.

It, ledelse og planlægning: 58 mio. kr. 
29 mio. kr. er anvendt på it og data. Det dækker udvikling 
og	 vedligeholdelse	 af	 it-systemer	til	 opbevaring,	 registre-
ring	og	behandling	af	data.	It-systemer	bruges	bl.a.	til	at	vi-
deregive	oplysninger	til	borgerne	og	til	vurdering	af	risiko-
en fra de forurenede grunde. Regionerne bidrager desuden 
til	Danmarks	Miljøportals	arbejde	med	den	landsdækkende	
jordforureningsdatabase DKjord.

29	mio.	kr.	er	gået	til	det	juridiske	arbejde	i	regionerne,	til	
ledelse	og	sekretariat,	til	administrative	systemer	samt	til	
den	løbende	prioritering	af	opgaverne.	Herunder	bidrag	til	
Regionernes	Videncenter	for	Miljø	og	Ressourcer,	som	ind-
samler,	bearbejder	og	videreformidler	erfaringer.

Økonomi 

416 mio. kr. Så mange penge  
har regionerne anvendt på  
jordforureningsområdet i 2015. 

Regionernes forbrug i 2015
Regionernes forbrug på  
jordforureningsområdet i 2015 
fordelt på fire hovedområder. 27%

52%

14%
7%

217 mio. kr

112 mio. kr

58 mio. kr

29 mio. kr

Kortlægning

Oprensning

It,	ledelse	og	planlægning

Forbrug i alt 416 mio. kr
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Økonomi – indsatsen i forhold til sundhed
I 2015 har regionerne brugt 58 mio. kr. på indsatsen i 
forhold	til	borgernes	sundhed.	Det	svarer	til,	at	14%	af	den	
samlede	økonomi	til	 jordforureningsområdet	 er	 brugt	 på	
at	beskytte	borgernes	sundhed.	Derudover	er	der	brugt	36	
mio.	kr.	på	indsatser,	som	både	beskytter	grundvandet	og	
borgernes sundhed.

51	mio.	kr.	er	brugt	på	at	undersøge,	risikovurdere	og	op-
rense	forureninger,	som	kan	udgøre	en	risiko	for	borgernes	
sundhed.

7	mio.	kr.	er	brugt	på	tekniske	anlæg,	der	sikrer	indeklimaet	
mod	 forurening	og	til	 overvågning	 af,	 hvordan	 forurenin-
gerne udvikler sig. 

Selv	om	regionerne	har	brugt	færre	midler	på	indsatsten	til	
sundhed	i	forhold	til	indsatsen	på	grundvand,	har	der	rela-
tivt	set	været	behandlet	et	større	antal	sager	til	sundheds-
indsatsten	 end	 til	 grundvandsindsatsen.	 Det	 skyldes,	 at	
udgifterne	til	grundvandsindsatsten	alt	andet	lige	er	større	
end	udgifterne	til	sundhedsindsatsen.	Regionerne	kan	der-
for for færre midler gennemføre et forholdsvist større antal 
undersøgelser	i	forhold	til	borgernes	sundhed	end	i	forhold	
til	grundvandet.

Økonomi – øvrige opgaver
De	 resterende	 150	 mio.	 kr.	 til	 jordforureningsområdet	 i	
2015	er	brugt	på	 kortlægning	af	 forurening	 (33	mio.	 kr.),	
beskyttelse	af	natur	og	miljø	(7	mio.	kr.),	udviklingsprojek-
ter	(23	mio.	kr.),	borgerrettede	opgaver	(29	mio.	kr.)	og	på	
it,	ledelse	og	planlægning	(58	mio.	kr.).

 

Indsatsen i forhold til grundvand
I 2015 har regionerne brugt 208 mio. kr. på den grund-
vandsbeskyttende	 indsats.	 Det	 svarer	 til,	 at	 halvdelen	 af	
den	samlede	økonomi	til	jordforureningsområdet	er	brugt	
på	at	beskytte	grundvandet.

174	mio.	kr.	er	brugt	på	at	undersøge,	risikovurdere	og	op-
rense	forureninger,	som	kan	true	grundvandet.	Af	dem	blev	
36	mio.	kr.	brugt	på	forurening,	som	også	kan	påvirke	bor-
gernes sundhed.

34	mio.	kr.	er	brugt	på	tekniske	anlæg,	der	renser	forurenet	
jord	 og	 grundvand	og	til	 overvågning	 af,	 hvordan	 forure-
ningerne udvikler sig. Af disse blev 2 mio. kr. brugt på at 
betale	afledningsafgift	af	det	vand,	der	efter	rensning	ledes	
til	kloak.

Indsatsen i forhold til grundvand
Økonomien til indsatsen for at beskytte  
grundvandet i 2015.

Indsatsen i forhold til sundhed
Økonomien til indsatsen for at beskytte  
borgernes sundhed i 2015.

16%
29%

55%

34 mio. kr

60 mio. kr

114 mio. kr

Indledende undersøgelser

Oprensning,	inkl.	videregående
undersøgelser

Forbrug i alt 416 mio. kr

12%

56%

18 mio. kr

7 mio. 
kr

Indledende undersøgelser

Oprensning,	inkl.	videregående
undersøgelser

Forbrug i alt 58 mio. kr
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32%

Forbrug i alt 208 mio. kr

33 mio. kr



Nøgletal for 2015 

Tabel 1. Status for kortlægning

Region 
Nordjylland

Region 
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region 
Hovedstaden

Region 
Sjælland I alt

Samlet antal V1-kortlagte 
grunde ved udgangen af 2015 2.344 5.099 5.102 2.176 2.144 16.865

Samlet antal V2-kortlagte 
grunde ved udgangen af 
2015*

2.281 2.758 4.458 4.475 3.013 16.985

V1-kortlagte grunde i 2015 342 38 443 117 260 1.200

V2-kortlagte grunde i 2015* 185 81 138 178 109 691

Antal grunde udgået før 
kortlægning i 2015 313 146 300 418 357 1.534

Antal grunde udgået af 
kortlægningen i 2015 104 192 95 70 54 515

Antal grunde udgået før 
kortlægning i alt 3.527 13.095 8.589 13.813 4.347 43.371

Antal grunde udgået af 
kortlægning i alt 1.395 3.372 2.552 1.585 3.953 12.857

*Antal	grunde,	der	både	er	kortlagt	på	V1	og	V2	er	opgjort	under	V2-kortlagte	grunde.

Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde ved årets udgang i perioden 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kortlagt på vidensniveau 1 12.868 13.864 14.582 14.994 16.209 16.865

Kortlagt på vidensniveau 2 14.391 15.140 15.829 16.221 16.786 16.985

I alt kortlagt 27.259 29.004 30.411 31.215 32.995 33.850

Tabel 3. Antal	grunde,	der,	hvert	år	i	perioden	2010-2015,	enten	ikke	blev	kortlagt	på	baggrund	af	vurdering	af	historisk	
materiale eller udgik af kortlægningen som følge af f.eks. en undersøgelse eller oprensning 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ikke kortlagt – vurdering af historisk 
materiale

2.762 2.209 1.902 1.571 1.469 1.534

Udgået af kortlægningen  456 453 457 812 878 515
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Tabel 4. Den	offentlige	indsats

Region 
Nordjylland

Region 
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region 
Hovedstaden

Region I alt

Historiske redegørelser 788 36 835 751 445 2.855

Indsatsen for at beskytte  
grundvandet*

Indledende undersøgelser 134 163 326 246 131 1.000

Videregående undersøgelser 10 40 40 94 17 201

Oprensninger 2 1 4 31 5 43

Drift af tekniske anlæg 24 5 15 83 30 157

Overvågning 32 24 43 82 19 200

Indsatsen for at beskytte  
menneskers sundhed  
(indeklima og kontaktrisiko)

Indledende 
undersøgelser 
Heraf undersøgelser 
udført på anmodning af 
boligejere

85 56 170 102 44 457

59 22 145 102 38 366

Videregående undersøgelser 19 23 14 15 1 72

Oprensninger 9 37 14 11 4 75

Drift af tekniske anlæg 45 9 15 21 34 124

Overvågning 28 0 9 2 7 46

Indsatsen af hensyn til miljøet

Indledende undersøgelser 0 5 0 0 0 5

Videregående undersøgelser 0 2 1 0 0 3

Oprensninger 0 0 2 0 0 2

Drift af tekniske anlæg 0 2 0 0 0 2

Overvågning 0 0 1 0 1 2

*Hvis	indsatsen	er	sket	både	af	hensyn	til	grundvandet	og	arealanvendelsen	er	den	talt	med	under	grundvandsindsatsen.	

85

59

Region  
Nordjylland

Region  
Midtjylland

Region  
Syddanmark

Region  
Hovedstaden

Region  
Sjælland I alt

56

22

107

145

102

102

44

38

457

366
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Tabel 5. Borgerrettede	opgaver

Region 
Nordjylland

Region 
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region  
Hovedstaden

Region
Sjælland

I alt

§ 8 høringer i 
forbindelse med 
byggeri og ændret 
anvendelse på 
kortlagte grunde

47 113 134 300 104 698

Undersøgelser 
betalt af private 
grundejere/
bygherrer

116 49 171 1.186 122 1.644

Oprensninger 
betalt af private 
grundejere/
bygherrer

52 63 134 402 94 745

Undersøgelser 
og oprensninger 
Betalt af 
Oliebranchens 
Miljøpulje

2 0 3 8 1 14

Påbud om 
undersøgelse og/
eller oprensning

10 46 54 40 79 229

Ejendomsforespørgsler

Web-forespørgsler 26.862 35.963 58.026 9.274 39.610 169.735

Direkte 
forespørgsler, inkl. 
aktindsigt

1.180 718 883 23.249 2.438 28.468

Tabel 6. Undersøgelser	og	oprensninger	finansieret	af	statens	værditabsordning

Region 
Nordjylland

Region 
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region 
Hovedstaden

Region 
Sjælland I alt

Undersøgelser
28 5 15 22 6 76

Oprensninger
36 0 14 29 10 89

Drift af tekniske 
anlæg 0 0 8 0 2 10
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Tabel 7. Økonomien på jordforureningsområdet i 2015

Økonomi på jordforureningsområdet 
i 2015 Årsværk Samlede 

årsværk

Samlede 
årsværk 

omregnet	til	
mio. kr. *

Driftsmidler 
i mio. kr.

Samlede 
driftsmidler 

i mio. kr.

Driftsmidler 
i %

Kortlægning

Opsporing og 
kortlægning af mulig 
forurening,	 
inkl.	overfladevand	
- arbejdet med selve 
implementeringen,	
screening og 
bearbejdning

28,4
57,4 35,5

16,2
77,0 27

Indledende 
undersøgelser

29,0 60,8

Oprensning

Videregående 
undersøgelser

24,9

74,7 46,3

58,4

170,5 61
Oprensning 18,9 66,2

Drift	af	tekniske	
oprensningsanlæg 
og overvågning af 
forurening

18,4 30,3

Tværgående projekter 
(udviklingsprojekter)

12,6 15,6

Borgerrettede 
opgaver

Udtalelser i 
forbindelse med 
byggeri og ændret 
anvendelse på 
forurenede grunde 
Godkendelse af 
undersøgelser og 
oprensninger betalt 
af private bygherrer 
Besvarelse af 
henvendelser,	
rådgivning 
ogkommunikation

39,4 39,4 24,4 4,7 4,7 2

It, ledelse og 
planlægning

Administration	og	
planlægning 25,5

46,8 29,0
13,3

29,0 10
It og data 21,2 15,8

I alt  218,2 218,2 135,2 281,1 281,1 100

*	I	redegørelsen	er	årsværk	omregnet	til	økonomi.	1 årsværk er: 619.381 kr.
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Denne redegørelse er en overordnet 
beskrivelse	af	den	indsats,	
som regionerne har udført på 
jordforureningsområdet i 2015. 
Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse	til	de	enkelte	regioner.	

I 2015: 

Regionerne har anvendt 416 mio. 
kr.	på	at	beskytte	grundvandet	
og menneskers sundhed mod 
jordforurening 

Regionerne har arbejdet med 1.457 
indledende undersøgelser 

Regionerne har arbejdet med 276 
videregående undersøgelser og 120 
oprensninger 

Regionerne har besvaret 198.203 
henvendelser fra borgerne om konkret 
jordforurening 

Værditabsordningen dannede 
grundlag for 76 undersøgelser og 89 
oprensninger af jordforurening 

Regionerne har samarbejdet med 
kommunerne	om	698	tilladelser	til	
byggeri og ændret arealanvendelse på 
kortlagte grunde

Regionerne har godkendt 2.389 
undersøgelser og oprensninger betalt 
af private grund- og virksomhedsejere

Regionerne har behandlet 14 sager om 
forurening på nedlagte tank- og ser-
vicestationer	

Regionerne har brugt knap 23 mio. kr.  
til	udviklingsprojekter	-	bl.a.	til	at	ud-
vikle	nye	metoder	til	oprensning	af	
forurening


