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BILAG 4 

  

  

Driftsmidlerne til jordforureningsindsatsen og antal sager i perioden fra 

2011 til 2014 

  
Driftsmidler 

Figur 1 viser udviklingen i driftsmidler til indsatsen på jordforureningsområdet i peri-

oden fra 2011 til 2014. 

 

 
Figur 1. Driftsmidler til jordforureningsindsatsen i perioden fra 2011 til 2014. Driftsmidlerne 

er inklusiv administration af området, men eksklusiv lønudgifter. 

 

Som det fremgår af figuren er tildelingen af driftsmidler øget fra 2011 til 2012. Det 

skyldes, at regionsrådet har bevilliget ekstra midler til primært oprensning af forure-

ning og tilhørende aktiviteter, herunder udvikling af nye metoder og teknikker til op-

rensning af forurening. Driftsmidlerne har derfor alt overvejende i både 2011 og 2012 

været brugt på at øge oprensningsindsatsen, som udgør op mod 70 procent af midlerne 

de pågældende år. I 2013 faldt driftsmidlerne til 131 mio. kr. Dette er et udtryk for, at 

de ekstra midler til jordforureningsindsatsen var engangsbevillinger.   



   Side 2  

 

 

I 2014 er driftsbudgettet steget til 163,7 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at regions-

rådet har bevilliget ekstra midler til  

 

 at gennemføre en særlig indsats med at undersøge og oprense forurenet jord på of-

fentligt ejede offentlige legepladser i 2014, 

 at igangsætte et pilotprojekt om oprensning af jord forurenet med tungmetaller, 

 at igangsætte ekstra oprensninger, 

 regionernes nye opgave med håndtering af jordforurening, som kan udgøre en ri-

siko for overfladevand (søer, vandløb, havet og natur).  

 

Selvom driftsmidlerne har varieret gennem årene, er der hvert år brugt mere end tre 

femtedele af midlerne på at rense op. Siden 2013 har mere end en femtedel af midler-

ne været brugt på at kortlægge forurening, jævnfør den politiske beslutning om at øge 

indsatsten med at opspore og kortlægge forurening i Vestegnskommunerne og tilstø-

dende kommuner uden for København og Frederiksberg i årene frem til 2017. De re-

sterende midler bruges hvert år på lovpligtige borgerettede opgaver, it, ledelse og 

planlægning. 

 

Jordforureningssager 
Tabel 1 viser det antal jordforureningssager, som administrationen har håndteret i pe-

rioden fra 2011 til 2014. 

 

Hovedområde Aktivitet 
2011 2012 2013 2014 

Kortlægning 

Opsporing af grunde, der kan være forurenet 648 684 867 773 

Undersøgelser af muligt forurenede grunde 99 201 184 153 

Undersøgelser af muligt forurenede boliggrunde efter an-

modning fra boligejere 
58 66 54 130 

Oprensning 

Videregående undersøgelser med henblik på at vurdere be-

hovet for oprensning 
64 74 78 88 

Oprensninger 67 41 34 44 

Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af foru-

rening 
146 149 155 143 

Udvikling af nye metoder og teknikker / partnerskaber 12 12 15 21 

Borgerrettede 

opgaver 

Behandling af undersøgelser og oprensninger udført og be-
talt af private grundejere og bygherrer 

1573 1349 1314 1416 

Behandling af tilladelser fra kommunerne om byggeri og 

ændret anvendelse af forurenede grunde 
132 161 154 215 

Behandling af undersøgelser og oprensninger af forurenin-

ger på nedlagte tankstationer betalt af Oliebranchens Mil-
jøpulje1 

75 32 20 9 

Besvarelse af forespørgsler og aktindsigter om konkret for-

urening 
28.000 30.450 27.760 25.439 

1 = siden 2010 er antallet af sager faldet i takt med, at Oliebranchens Miljøpulje er blevet færdig med at undersøge og rense 

op. 

Tabel 1. Antallet af jordforureningssager i perioden fra 2011 til 2014 fordelt på tre hovedområder: 

kortlægning, oprensning og borgerettede opgaver. 

 

I 2014 har administrationen arbejdet med 130 undersøgelser på boliggrunde efter an-

modning fra boligejere. Det er et markant større antal sager end tidligere år, hvor der 

er udført ca. 60 undersøgelser om året. I 2014 er der ligeledes behandlet et større antal 

tilladelser til byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde end tidligere. Til 

gengæld ses et fald i antallet af ejendomsforespørgsler om forurening. Administratio-

nen besvarer dog stadig næsten 95 forespørgsler om dagen. 


