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Referat af Miljøpuljerådets møde onsdag d. 10. oktober 2007  
 
Mødedeltagere: Leo Ellgaard (Danske Regioner), Jakob Sønderskov Weber (Region Syd-

danmark), Erling Rørdam (KL), Charlotte Korsgaard Pedersen (Københavns 
Kommune), Michael Mücke Jensen (Oliebranchens Fællesrepræsentation), 
Ernst Lassen (Oliebranchens Miljøpulje) og Palle Boeck (Miljøstyrelsen). 

 
Afbud: Niels Kaalund Jensen (Frederiksberg Kommune). 
 
Sekretariatet: Karen Jørgensen. 
 
Der var til mødet udsendt en dagsorden med 7 punkter. 
 
Jan Nilsson, direktør for Foreningen Oliebranchens Miljøpulje, deltog i hele mødet undtagen dags-
ordenens pkt. 4. 
 
Palle Boeck indledte som formand mødet med at byde særlig velkommen til Miljøpuljerådets nye 
medlemmer, Leo Ellgaard (Danske Regioner), som afløser det tidligere medlem Ingela Karlsson, og 
Charlotte Korsgaard Pedersen (Københavns Kommune), som afløser det tidligere medlem Henrik 
Winther Nielsen. 
 
Ad pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen 
Der var hverken bemærkninger til dagsordenen eller til referatet fra sidste møde. 
 
Ad pkt. 2: Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
 
Om ordningen for grundejere med eventuelle salgs-/kreditproblemer oplyste Palle Boeck, at der 
inden for den årlige ramme på 40 sager i 2007 foreløbig var modtaget 4 ansøgninger om en frem-
rykket OM-indsats som følge af kreditproblemer. Heraf var alle blevet prioriteret. Sidste år blev 12 
ud af 15 ansøgninger prioriteret, mens tallet var knap 30 de tidligere år. 
  
Palle Boeck tilføjede, at der i år var modtaget 3 ansøgninger under kategorien ”særlige forhold”, 
hvilket var på niveau med året før, men markant lavere end tidligere år. 
 
Formanden berettede endvidere, at Miljøstyrelsen netop havde sendt en orienteringsskrivelse til 
kommunerne om reglerne om flytning af jord. Orienteringsskrivelsen ville også blive sendt til regio-
nerne. 
 



   

Ligeledes gjorde formanden opmærksom på, at Kommissionens forslag til en temastrategi om be-
skyttelse af jord og et jordrammedirektiv var under intensiv forhandling i Rådets miljøgruppe for 
tiden. 
 
Meddelelser fra medlemmerne 
Der var ingen meddelelser fra medlemmerne. 
 
Ad pkt. 3: Status for OM’s arbejde ved direktør Jan Nilsson 
Jan Nilsson gennemgik en række overheads med data for OM´s arbejde og roste i den forbindelse 
regionerne for en udpræget geografisk samling af de foreslåede lokaliteter for 2007. Se vedlagte 
overheads. 

./. 

 
Ad pkt. 4: Gennemgang og prioritering af indkomne forslag til Miljøpuljerådets prioritering 

./.  ./. Palle Boeck gav ordet til Karen Jørgensen, som oplyste, at det udsendte materiale som sædvanlig 
bestod af et generelt notat bilagt oversigtsskemaer med tal samt et notat for hvert af de tidligere 
amter, henholdsvis for Københavns og Frederiksberg kommuner. Materialet var udarbejdet til brug 
for den geografisk sammenhængende prioritering efter det prioriteringssystem, som blev vedtaget 
af Miljøpuljerådet på mødet den 10. januar 2003. Materialet var bearbejdet i vedlagte regneark. 
 
Hvert enkelt af de tidligere amter havde ud fra en grundvandsmæssig prioritering udarbejdet et for-
slag til oprensningsplan med en rækkefølge for de resterende lokaliteter, der afventer OM´s ind-
sats. Da regionerne ved årsskiftet overtog amternes opgaver, overtog regionerne ligeledes amter-
nes oprensningsplaner for de OM-tilmeldte lokaliteter. Der var således foretaget et grundigt arbejde 
i amterne, som uden videre kunne bruges af regionerne. 
 
384 lokaliteter, som var tilmeldt i forbindelse med genåbningen af Oliebranchens Miljøpulje for nye 
tilmeldinger frem til 1. februar 2005, var indpasset i overensstemmelse med Miljøpuljerådets be-
slutning på rådets ekstraordinære møde den 1. marts 2005. Indpasningen byggede på samme hen-
syn, som Miljøpuljerådets prioriteringssystem af 10. januar 2003: nemlig hensyn, der vedrører miljø, 
grundvand, bolig samt hensynet til at opnå en mere geografisk samling af lokaliteterne. Af de nytil-
meldte var 63 lokaliteter med i indstillingen for 2008. 
 
Der var i år sket eftertilmelding af 3 lokaliteter, hvor sagen var fuldt belyst i det tidligere amt og klar 
til tilmelding den 1. februar 2005, men ved en forglemmelse ikke var blevet afsendt til Miljøstyrel-
sen. Dette var et udslag af, at Miljøpuljerådet på mødet den 1. marts 2005 besluttede at videreføre 
sin hidtidige praksis. Dette betød, at en for sen tilmelding helt ekstraordinært kunne accepteres i 
tilfælde, hvor der før tilmeldingsfristen den 1. februar 2005 var kendskab i amtet til de tidligere de-
tailsalgsanlæg. Den manglende tilmelding skulle således kunne karakteriseres som en administra-
tiv ‘fodfejl’. 
 
Det oplystes herefter, at 1.747 lokaliteter afventede prioritering. Heraf havde 54 % boliganvendelse. 
 
Regionernes forslag for 2008 omfattede 722 lokaliteter, hvortil kom 3 lokaliteter, som sekretariatet 
indstillede under særlige forhold. 
 
Fordelingsnøglen i Miljøpuljerådets prioriteringssystem - med følgende procenter: maksimalt 60 % 
grundvand, minimum 20 % bolig og 20 % nærhed - var overholdt med indstillingen for 2008. Samlet 
set var tallene for 2008 henholdsvis 12, 57 og 22 %. Hertil kom 9 %, som var indstillet i forbindelse 
med genåbningen. De indstillede lokaliteter var i høj grad udvalgt geografisk samlet og i regioner-
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nes indsatsplanområder. Der var bolig på 63 %. En del regioner var ved at løbe tør for lokaliteter 
inden for grundvandskvoten. I takt hermed øgedes boligkvoten. 
 
Miljøpuljerådet gennemgik regionernes forslag til prioritering for 2008 samt de indkomne ansøgnin-
ger om opprioritering som følge af særlige forhold i form af salgs- og byggesager. 
 
Alle de foreslåede 2008-lokaliteter blev prioriteret bortset fra en ansøgning under særlige forhold. 
Afslaget blev givet til en byggesag, der på det foreliggende grundlag ikke kunne betragtes som ak-
tuel. Miljøpuljerådet bemyndigede dog formanden til senere at imødekomme ansøgningen, såfremt 
ansøger fremlagde tilstrækkelig dokumentation for byggesagens aktualitet. 
 
Samlet set blev 724 lokaliteter prioriteret til undersøgelse og oprensning af eventuel forurening fra 
detailsalg af motorbenzin via Oliebranchens Miljøpulje i 2008. Den procentvise fordeling af de prio-
riterede lokaliteter fordelte sig ret jævnt set i forhold til de tidligere amter. Set i forhold til regionerne 
fremgik det, at navnlig Region Sjælland, men også Region Midtjylland havde mange endnu upriori-
terede lokaliteter og dermed lå under gennemsnittet. Med prioriteringen for 2008 kom det samlede 
antal endnu uprioriterede lokaliteter ned på 10 % af de ca. 10.000 tilmeldte lokaliteter, hvor der hav-
de været detailsalg af motorbenzin. 
 

./.  ./. Miljøpuljerådets prioriteringer fremgik af vedlagte liste med 724 lokaliteter, som oversendtes til Olie-
branchens Miljøpulje. 
 
Hertil kom op til 40 boliggrunde, som i 2008 løbende ville blive udvalgt af formanden efter først til 
mølle-princippet. Ordningen omfattede boligejendomme, hvor der i forbindelse med salg, tilbygning 
eller større vedligeholdelsesarbejde forelå mindst to uafhængige og skriftlige kreditafslag, som kun 
var begrundet i, at lokaliteten var forurenet eller muligvis var forurenet. I 2007 var der indtil nu prio-
riteret 4 lokaliteter. Der var altså fortsat plads inden for ordningen for 2007. Ansøgninger for den 
resterende del af 2007 og for 2008 kunne indsendes løbende, så længe der var ledige pladser. 
Ansøgningsskemaet lå på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. 
 

./.  ./. Talmaterialet til Miljøpuljerådet omfattede vedlagte oversigt, som viste, hvordan den aktuelle vente-
listes lokaliteter var fordelt i forhold til de 5 regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Regi-
on Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland samt Bornholms Regionskommune. 
 
Miljøpuljerådet fastholdt på den baggrund sin beslutning fra sit møde den 24. november 2005, om 
at kommende års prioriteringer som hidtil ville kunne ske ved hjælp af de tidligere udmeldte amtsli-
ge årskvoter og de allerede modtagne amtslige forslag til årlige oprensningsplaner. Datamæssigt 
havde kommunalreformen således ikke gjort det nødvendigt at foretage ændringer til brug for de 
kommende års prioriteringer, uanset at det pr. 1. januar 2007 var regionsrådene og Bornholms 
Kommunalbestyrelse, som havde de tidligere amtsråds funktioner i forhold til OM-sagerne. 
 
Ad pkt. 5: Miljøpuljerådets diskussion af principielle spørgsmål 
 
Palle Boeck bemærkede, at der ikke forelå principielle spørgsmål i relation til konkrete OM-sager, 
men at det var relevant at gøre sig nogle overvejelser om Miljøpuljerådets fremadrettede arbejde, i 
og med at antallet af uprioriterede sager efter prioriteringen for 2008 var nede på ca. 1000 lokalite-
ter. I den forbindelse anbefalede formanden en fremrykning af de sager, som p.t. var foreslået for 
år 2010, med et særligt fokus på de regioner, der havde flest tilbageværende sager. 
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Hvad angår eventuel fremrykning af geografisk sammenhængende klumper af sager, var der enig-
hed i rådet om, at alle regionerne i givet fald skulle have tilbuddet, hvorefter Miljøpuljerådet ville 
træffe en beslutning efter en skriftlig forelæggelse. Det skulle endvidere være muligt at indstille dele 
af et af de tidligere amter. 
 
Miljøpuljerådet fastholdt således rådets praksis om, at der i tilfælde af ledig kapacitet hos OM var 
mulighed for ved en skriftlig procedure at opprioritere hele eller dele af det kommende års kvote for 
OM-projekter, som ligger i et eller flere af de tidligere amter. Dette kunne navnlig være relevant i 
Region Sjælland. 
 
Ved prioriteringen for 2009 er det planen, at det resterende antal grunde prioriteres, så der laves en 
rækkefølge for den afsluttende oprydningsindsats i 2009 og 2010. 
 
Ad pkt. 6: Fastlæggelse af næste mødedato  
Onsdag den 8. oktober 2008 kl. 15 blev reserveret til næste ordinære møde. Til brug for et eventu-
elt ekstraordinært møde reserveredes torsdag den 8. maj kl. 14. 
 
Ad pkt. 7: Eventuelt 
Palle Boeck informerede om, at Miljøstyrelsen - som de hidtidige år - påregnede at udsende en 
artikel i MiljøNyt.dk ultimo oktober om status for oprydningsprocessen i OM-regi. I denne artikel ville 
også indgå ros af samarbejdet mellem miljømyndighederne og Oliebranchens Miljøpulje. Nyheds-
brevet kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk, hvor der kunne tegnes et abonne-
ment. Referater af Miljøpuljerådets tidligere møder kunne ligeledes ses på hjemmesiden. Indgan-
gen var emnet Jord og underemnet Støtte- og oprensningsordninger. 
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