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Delaftale vedrørende miljø  

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er enige om, at opgaven med at 
forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening skal styrkes. Derfor overtager staten regionernes nuværende 
opgaver på jordforureningsområdet. Med ændringen øges indsatsen mod de allerstørste og mest komplekse jordforureninger. 
Samtidig er der enighed om at samle alle opgaver med råstofindvinding til lands og til havs i staten. Det vil resultere i et stærkt 
fagligt miljø, en mere effektiv opgaveløsning samt en mere tværgående styring.  

I den fremtidige struktur overtager staten regionernes opgaver vedr. kortlægning, prioritering og udførelse af oprydninger, mens 
kommunerne fortsat vil varetage en central rolle i den nære kommunikation med og rådgivning af borgerne.  

Placeringen af opgaven i staten giver mulighed for tværgående national prioritering, faglige synergier og opgaveprioritering. 
Aftaleparterne forventer, at dette vil resultere i en effektiviseringsgevinst på op til 0,5 mia. kr. i alt i perioden 2021-2030, som kan 
anvendes på de ni såkaldte generationsforureninger. De frigivne midler kommer oveni den allerede eksisterende indsats mod 
generationsforureninger. Aftaleparterne er enige om at prioritere 200 mio. kr. af den forudsatte effektiviseringsgevinst fra 2021-
2030 samt 100 mio.kr. i alt i 2019 og 2020 fordelt på 150 mio. kr. til at øge indsatsen over for de forureninger, der stammer fra 
Grindstedværket, (Grindsted by og Kærgaard Klitplantage) og tilsvarende 150 mio. kr. til en øget indsats over for forureningerne 
fra Cheminova på Harborøre Tange (Høfde 42 og fabriksgrundene). De 100 mio.kr. i alt i 2019 og 2020 disponeres fra 
regeringsreserven og reserve til grønne initiativer.  Midlerne vil blive prioriteret til generationsforureningerne i takt med at 
effektiviseringerne realiseres. Midlerne i 2019 og 2020 skal udmøntes efter aftale med Danske Regioner.   

Samlet prioriteres der dermed 600 mio. kr. til de mest komplekse jordforureninger. Den danske viden som opbygges ved 
ovenstående indsatser vil bidrage til, at danske virksomheder kan hjælpe med at håndtere forureninger i resten af verden.  

Prioriteringen af den samlede jordforureningsopgave i øvrigt og den nærmere udmøntning af de prioriterede midler til 
generationsforureningerne, forankres i et nævn. Nævnets arbejdsområde afgrænses til en konkret og fagligt funderet 
indsatsprioritering. Miljø- og fødevareministeren får kompetence til at udpege nævnet, som vil bestå af en uafhængig formand 
og fem medlemmer. Medlemmerne udpeges på baggrund af deres faglige meritter i relation til håndtering af jordforurening. 
Nævnet sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen.  

Regionerne deler i dag ansvaret for forvaltningen af råstofområdet med staten. Der er enighed om fremover at placere 
opgaverne med at kortlægge råstofforekomster, udarbejde råstofplaner, udstede tilladelser til indvinding på land og føre tilsyn i 
Miljø- og Fødevareministeriet, som allerede i dag har ansvaret for råstofindvindingen til havs.  
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