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Kommissorium for udvalget vedrørende jordforurening
Udvalget blev nedsat på Regionsrådets møde den 28. marts 2007 og
skal fungere i perioden 1. april 2007 - 31. marts 2008.
Formand: Harry Jensen (V) formand.
Medlemmer: Kaj Møldrup Christensen (A), Gert Schou (A), Jørgen
Nørby (V) og Anna Marie Touborg (F).
Opgaver
Jordforurening er en myndighedsopgave, som efter lov om jordforurening er delt mellem regioner og kommuner. Regionen opsporer og
kortlægger arealer, hvor man enten véd, at der er forurenet, eller
hvor der på grund af en bestemt brug af arealerne er begrundet mistanke om, at de kan være forurenede. Når arealerne er fundet skal
forureningen uskadeliggøres, enten ved at grave forureningen væk,
eller ved på anden måde at sikre at mennesker ikke kan komme i
kontakt med den.
Udvalget skal med henblik på forelæggelse for Regionsrådet til stillingtagen:
•

Prioritere oprydningerne i Region Midtjylland. Der skal opstilles en strategi for oprydningstakten i forhold til grundvand, i
forhold til oprydninger i byerne af hensyn til sundhed, og i
forhold til de store forureninger (>10 mio. kr.), som kan være
skadelige for naturen (Høfde 42).

•

Udarbejde en strategi for hvor hurtigt en afklaring kan ske på
de ca. 6.400 grunde, vi har arvet fra de gamle amter, og hvor
vi ikke ved, om der faktisk er sket en forurening.



Følge arbejdet med store forureninger i Region midtjylland.
Der skal i den kommende tid forhandles med Miljøministeriet
om oprydninger på disse store forureninger.



Arbejde med udvikling af jordforurening, dels i forhold til en

effektivisering af undersøgelser og oprydninger, dels i forhold til andre af regional udviklings formål, som for eksempel erhvervsudvikling og turisme. Der skal blandt andet
belyses forskellige måde at fremskynde oprydninger, som for eksempel økonomiske incitamenter, som medfinansiering eller lignende.
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