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Referat af Miljøpuljerådets møde fredag den 7. oktober 2013 
 
Mødedeltagere: Morten Sørensen (MS), Danske Regioner 

Jakob Sønderskov Weber (JW), Region Syddanmark 
Hans Lunde (HL), Københavns Kommune 
Bjarke Tveterås Tind (BT), KL 
Michael Mücke Jensen (MJ), Energi og Olieforum 
Anders Riiber Høj (AH), Energi og Olieforum 
Dorte Hermansen (DH), Miljøstyrelsen 

 
Sekretariat: Preben Bruun (PBR) 
 
 
Referatet er opdelt efter emner, og drøftelserne er derfor ikke nødvendigvis refereret i kronologisk  
orden.   
 
Ad pkt. 1:    Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse, at referatet fra forrige møde (25. marts 2011) mangler 
en formel godkendelse. Denne blev givet af mødedeltagerne. 
 
Ad pkt. 2:  Fremdrift og forventninger til antal af konfliktsager 
AH redegjorde kort for forløbet af OM’s arbejde fra starten i 1993 og til nu. AH omdelte en række 
illustrative oversigter, se vedhæftede, og kommenterede den seneste oversigt over fremdriften, 
hvoraf fremgår, at:  

 Der resterer 28 sager, som sagsbehandlingsmæssigt er ligeligt fordelt mellem regionerne 
og OM 

 Region Hovedstaden har det største antal resterende sager 

 Der har været enkelte sager, hvor behandlingen har været meget langvarig, men der er 
overordnet set en god fremdrift i afslutningen af sagerne. Fremdriften er i overensstemmel-
se med den afviklingsplan, som OM udarbejdede primo 2011 

 
Der forventes kun få konfliktsager. Der er p.t. kun identificeret konflikter i forhold til to ejendomme, 
som begge er lokaliseret i Region Nordjylland. Konflikterne er en konsekvens af uenighed om 
håndtering af blandingsforureninger, hvor der er OM- og ikke-OM-relateret forurening. I den ene 
sag var der ydermere den problemstilling, at regionen ønskede en afsluttet sag genoptaget. En 
tredje sag, som var tilsendt Miljøpuljerådet som konfliktsag, er efterfølgende kommet tilbage i en 
konstruktiv proces. 
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Ud over ovennævnte to sager kan der opstå sager, hvor der vil være uenighed om længden af den 
nødvendige monitering af forureningen. Det kan desuden ikke afvises, at der opstår sager med 
andre typer af uenighed.   
 
Hvad angår OM’s kritik af meget langsom sagsbehandlingstid på visse sager, svarede JW, at det i 
mange af Region Syddanmarks tilfælde skyldes, at der har været andre parter involveret (såsom 
vandværker og Naturstyrelsen), men at der også er tilfælde, hvor regionen må tage kritikken til ef-
terretning. JW/MS omdelte skema over forventet svartidspunkt på de afventende sager. 
 
Ad pkt. 3:  Mulige  løsningsmodeller for konfliktsager 
En af de tilsendte sager var en afsluttet sag, som regionen ønskede genoptaget pga. efterfølgende 
fund af ny forurening. Der var enighed i rådet om, at det i sådanne tilfælde er regionen, som må 
løfte bevisbyrden for, at der er tale om en forurening, som hører under OM. 
 
Situationen med blandingsforurening, hvor regionen ikke er indstillet på – på nuværende tidspunkt 
eller i det hele taget - at bidrage økonomisk, blev drøftet. Følgende mulige løsninger blev nævnt:  

 Regionen bør bidrage. 

 Kan/må regionen bidrage, hvis lokaliteten ligger uden for jordforureningslovens indsatsom-
råder?   

 OM kunne sætte penge af til brug for regionen, når denne nåede til en indsats på lokalite-
ten. Dette indebærer, at en pris for oprydningen og en økonomisk %-fordeling skal fastlæg-
ges. OM mente, at regionen i så fald skulle udarbejde et forslag til dette. OM påpegede, at 
der ikke er mandat fra OM’s bestyrelse til at indgå aftaler, som indebærer forpligtelser for 
OM efter 2015.   

 Miljøstyrelsen kunne udnævnes til opmand i de sager, hvor det endeligt var opgivet at nå til 
enighed mellem den berørte region og OM. OM mente, at dette lå ud over OM-aftalen. 

 
De forskellige muligheder, deres fordel og ulemper blev drøftet, men der blev ikke opnået enighed 
om en løsningsmodel. 
 
Ad pkt. 4:    Nedlukning af OM og model for videreførelse af moniteringssager  
OM opløser organisationen ultimo 2015. Der vil være sager, hvor moniteringen ikke er afsluttet in-
den, f.eks. sager, hvor der er udført opgravning af forurening for nylig, og hvor en eventuel grund-
vandspåvirkning kan ske senere. MS foreslog, at OM sætter penge af i disse sager til senere brug. 
DH tilsluttede sig, at dette kunne være en løsning – men pegede på, at dette ville forudsætte enig-
hed om, hvordan beløbene blev fastsat og i den sammenhæng beløbenes størrelse – og om, hvor-
dan evt. overskydende beløb skulle håndteres. 
 
Det blev aftalt at afholde et møde i Miljøpuljerådet efter sommerferien i 2014. På dette tidspunkt vil 
der være overblik over, hvilke konfliktsager og moniteringssager, der resterer.     


