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Referat af Miljøpuljerådets møde onsdag den 18. november 2009 
 
Mødedeltagere: Leo Ellgaard (Danske Regioner), Jakob Sønderskov Weber (Region 

Syddanmark), Carsten Christiansen (KL), Michael Mücke Jensen (Ener-
gi og Olieforum), Ernst Lassen (Oliebranchens Miljøpulje) og Palle Bo-
eck (Miljøstyrelsen) 

 
Afbud: Hans Lunde (Københavns Kommune) og Niels Kaalund Jensen (Frede-

riksberg Kommune) 
 
Sekretariat: Preben Bruun 
 
Der var til mødet udsendt en dagsorden med 7 punkter. 
 
Jan Nilsson, direktør for Foreningen Oliebranchens Miljøpulje, deltog i hele mødet. 
 
 
Ad pkt. 1:    Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste ordinære møde den 8. oktober 
2008 
Dagsorden blev godkendt. Referat fra sidste møde var ikke sendt ud sammen med mødeindkaldel-
sen. Preben Bruun uddelte kopi af referatet og meddelte, at referatet havde været i høring hos 
rådsmedlemmerne, kommentarer var indarbejdet og den endelige udgave af referatet tidligere var 
blevet sendt til medlemmerne. Referatet blev godkendt, dog med forbehold for efterfølgende kom-
mentarer. Det er efterfølgende blevet meddelt, at dette forbehold er frafaldet. 
 
 
Ad pkt. 2:    Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 
Ad pkt. 3:   Status for OM og kort redegørelse for undersøgelsesforløb i 2009 og 2010 ved 
direktør Jan Nilsson 

./. Jan Nilsson gennemgik en række overheads med data for OM’s arbejde. Der henvises til disse, 
som er vedlagt dette referat. Her skal blot refereres nogle hovedtal. 
 
Der er brugt 1,7 mia. kr. på almindelige OM-sager og ca. 200 mio. kr. på branchetilmeldte sager. 
Den gennemsnitlige udgift på OM-sagerne har været ca. 190.000 kr. og på branchesagerne ca. 
890.000 kr. Den dyreste sag har beløbet sig til 10,5 mio. kr. 
 
Af de 765 sager prioriteret til påbegyndelse i 2009 er 485 sager lukket efter en undersøgelse, heraf 
179 på baggrund af historik. 



   

 
91 sager, prioriteret til påbegyndelse i 2010, er sat i gang – heraf er 9 sager færdige/afsluttede.  
 
Regionerne spurgte, hvordan oliebranchen tackler benzinstationer, som er lukket eller lukkes efter 
fristen for branchetilmeldinger. OM svarede, at dette foregår efter jordforureningslovens almindelige 
regler og at der kun var blevet lukket ganske få efter fristen. OM mente desuden ikke, at disse kun-
ne forventes at være særligt forurenede, da de meget gamle og de særligt kritiske stationer allere-
de var blevet tilmeldt OM-ordningen af branchen. 
 
Der blev spurgt til, om alle benzinstationer var blevet kortlagt af amterne/regionerne. Regionerne 
oplyste, at der i forbindelse med vandplanerne og indsatsplanerne bliver set på punktkilderne. Re-
gionerne oplyste, at som udgangspunkt vil også tankstationer i drift være eller blive kortlagt, dog 
ikke de nyeste. PB efterlyste et tal på hvor mange af de p.t. 2.000 aktive tankstationer, som er kort-
lagt. 
   
Ad pkt. 4:    OM’s bemanding i 2010 og OM’s forventning til myndighedernes afvikling af sa-
gerne ved direktør Jan Nilsson 
OM havde opgjort og fremlagt en liste over, at der i 124 sager var gået over 1 år fra at sagen var 
sendt til amterne/regionerne til godkendelse. Myndighedernes svar forelå endnu ikke på opgørel-
sestidspunktet den 11. november 2009. OM mente, at dette var for længe. 
 
Jakob Sønderskov Weber oplyste, at der i Region Syddanmark også var sager, hvor det var regio-
nerne, der ventede på svar fra OM. Jakob havde desuden fået oplyst fra Region Sjælland, at deres 
sager var blevet forsinket af, at et af de to involverede rådgivningsfirmaer ikke kunne overholde den 
aftalte afviklingsplan. 
 
Det var Jakobs opfattelse, at disse ting måtte tages op mellem OM og den enkelte region, når afvik-
lingsplanen diskuteres. 
 
Leo Ellgaard var blevet oplyst af Region Hovedstaden, at myndighedserklæringen i mange tilfælde 
lå hos rådgiveren, som endnu ikke havde videresendt den til OM, og dette medførte en forskel i 
opgørelsen.  
 
OM fremviste en statistik for Region Hovedstaden, som viste, at antallet af modtagne myndigheds-
godkendelser var faldet i perioden 2004-09 fra 40 pr. kvartal til 15. OM mente, at dette var bekym-
rende, da det var en udvikling i den forkerte retning.  
 
Jan Nilsson oplyste, at sagsbehandlerne i OM gradvist vil fratræde i løbet af 2010. Kun Anders Ri-
ber Høj fortsætter. Han vil efterfølgende overgå til forsikringsordningen for villaolietanke. OM vil 
blive afviklet og der planlægges kun restere en organisation, som sørger for udbetalinger på uaf-
sluttede sager.    
 
Ad pkt. 5:    Model for afslutning af sager, som er uafsluttede i 2010 
OM forventede: 

 at der ultimo april 2010 manglede højest 300 myndighedsgodkendelser 
 at 15 sager, som der p.t. er opnået enighed om forløbet af, vil være aktive ud over 2010 
 at der oktober 2010 eksisterer 10-20 tvist-sager 
 at der oktober 2010 vil være kommet 10 ekstra sager fordelt på kategorierne monitering- og 

tvistsager 
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Regionerne mente, at der derudover må forventes at være et antal afsluttede sager, som endnu 
ikke har fået en myndighedsgodkendelse.  
 
Palle Boeck konkluderede, at der, hvis ikke der tilføres ekstra ressourcer til regionerne, vil mangle 
myndighedsgodkendelse af omkring 250-300 sager ved udgangen af 2010. 
 
Det blev besluttet, at der for at få overblik over tvist- og moniteringssagerne skulle udarbejdes be-
skrivelser af disse efter et paradigma, som OM præsenterede på mødet. OM vil udarbejde disse 
beskrivelser og få dem kommenteret og godkendt hos de enkelte regioner. Uenighederne og regio-
nernes øvrige kommentarer skal være beskrevet. Beskrivelserne udarbejdes og udsendes til MPR 
inden det næste MPR-møde (april 2010), således at de kan blive diskuteret. 
 
Regionerne gjorde opmærksom på, at bør afsættes penge, ud over dem der budgetteres til monite-
ring, da moniteringen kan vise en uventet udvikling, som kræver supplerende tiltag. 
 
Det blev aftalt, at MPR-medlemmerne tænker videre over følgende: 

 Kan der skaffes ekstra ressourcer til regionerne, således at myndighedsgodkendelserne 
kan fremskyndes – og hvordan? 

 Kan OM opretholde en deltids eller opgavedefineret bemanding inklusiv reservefond til at 
tage beslutning i sager, som udvikler sig uventet? 

 Kan Miljøstyrelsen varetage en opmandsrolle i tvist-sagerne? 
 Kunne der sidde en ressourceperson, inklusiv en reservefond, hos Miljøstyrelsen, som kun-

ne varetage OM’s funktion i moniteringssagerne?   
 
Det blev aftalt, at problemstillingen diskuteres nærmere på baggrund af sagsbeskrivelserne og ud-
viklingen i antallet af sager i de forskellige kategorier på møder i april og senere på året, eksempel-
vis oktober.  
 
Ad pkt. 6    Fastlæggelse af næste mødedato 
Næste møde blev fastlagt til onsdag den 28. april 2010 kl. 9.30 til 13, frokost inkluderet. 
 
Ad pkt. 7    Eventuelt 
Ingen emner. 


