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• Generationsforureninger er…
• alt for dyre. Hvordan får vi penge 

til dem?
• Vi lagde en plan
• og fik penge
• Hvad skal der ske nu?
• Status november 2021

Danmarkshistoriens største 
forureninger
- nu rydder vi op!



Om generationsforureninger

Definition (regionerne, 2018):
• Generationsforureninger defineres som forureninger

• som udgør en risiko over for et af de offentlige indsatsområder, der er beskrevet i 
Jordforureningsloven* 

• hvor håndteringen af risikoen fremadrettet vurderes at koste mere end 50 mio. kr.
Regionerne har aktuelt kendskab til 10 generationsforureninger i henhold til 
denne definition. Men der kan komme flere til.

* de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan
1) have skadelig virkning på grundvand,
2) have skadelig virkning på overfladevand,
3) have skadelig virkning på internationale naturbeskyttelsesområder eller
4) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.





Møde med miljøministeren 9. marts 2018

”Selv om miljøminister Esben 
Lunde Larsen, (V), tidligere har 
afvist at en invitation til at komme 
til Grindsted for at høre om den 
omfattende forurening under 
byen, så ændrer han nu kurs. Nu 
vil han alligevel gerne møde 
regionsrådsformand Stephanie 
Lose, (V), og borgmester i Billund 
Kommune, Ib Kristensen, (V).”

På mødet beder 
miljøministeren Danske 
Regioner om en liste over 
generationsforureninger

TvSyd



Brev til miljøministeren 20. august 2018

Danske Regioners formandskab skrev til 
miljøminister Jakob Ellemann-Jensen:
”Hvis en indsats over for 
generationsforureninger skal 
afholdes inden for regionernes 
nuværende budget, vil det ske på 
bekostning af den eksisterende 
opgave med at beskytte grundvand, 
menneskers sundhed, vandmiljø og 
natur. Derfor ser regionerne en 
særskilt statslig finansiering af 
generationsforureningerne som 
nødvendig.” 



Udspil til sundhedsreform foråret 2019

+100 mio. kr.



Valg og ny regering juni 2019

• Den nye regering 
præsenterede 
forståelsespapiret 
”Retfærdig retning for 
Danmark” – med 
generationsforureninger

• På et møde med Danske 
Regioners formandskab 8. 
november 2019 bad 
miljøminister Lea Wermelin 
om en samlet plan for 
generationsforureninger



“
Når du indsætter billede ved at klikke 
på billedikonet vises samtidig logoet 
for Danske Regioner øverst til højre

Forureningerne giver utryghed for 
en masse mennesker og ødelægger 
vores natur. Derfor har vi nu lagt en 
langsigtet plan for, hvordan vi får 
ryddet op.

- Stephanie Lose

Planen blev afleveret 6. marts 2020



Planen for generationsforureninger

• Tre overlappende faser
• Dem der er klar, oprenses først – mens de næste undersøges

Lokalitet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Høfde 42
Cheminova gl. fabriksgrund
Kærgård Klitplantage
Himmark Strand
Den tidligere Grindstedfabriksgrund
Lundtoftevej
Naverland
Vestergade 5
Cheminova ny fabriksgrund
Collstropgrunden
Fase 1 i alt
Fase 2 i alt
Fase 3 a i alt
I alt fase 1-3



Folketinget 4. juni 2020



”Det er jeg utrolig glad for”, 
siger Miljøminister 
Lea Wermelin



Vi skal lige have budgettet til at passe

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt
Finansloven 50 100 155 150 175 0 0 630
Fase 1 27 96 195 127 112 112 67 736
Auriga 125
Danfoss 25
Fase 2 142 94 111 126 785
Fase 3 70 1210



Se mere på generationsforurening.dk



Ambitionerne

Vi skal sikre ren natur 
til de kommende 
generationer

Vi skal sikre et rent 
vandmiljø og 
borgernes 
sundhed

Oprensningen 
skaber ny 
teknologi og 
udvikling
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• Tilskudsordningen er på plads
• To regioner har ansøgt om i alt 

50 mio. kr. i 2021
• Danske Regioner opdaterer 

planen inden nytår
• Regionerne og Danske Regioner 

inviterer til samarbejde
• Politiske forhandlinger om 

næste fase i 2023

Status november 
2021



Når du indsætter billede ved at klikke 
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Spørgsmål eller kommentarer?
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