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Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 16. april 2019.

a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter på
60,0 mio. kr. i 2019 til yderligere indsats vedrørende oprensning af de store generationsforureninger,
der stammer fra tidligere tiders kemiproduktion på Grindstedværket og Cheminova.

Udgiften på 60,0 mio. kr. i 2019 finansieres af de på finansloven opførte midler på § 35.11.19.
Regeringsreserve.

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at økonomi- og indenrigsministeren ved
tekstanmærkning bemyndiges til at udmønte midlerne til Region Midtjylland og Region Syddanmark
fra den nyoprettede underkonto § 10.21.05.10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Chemino-
va og Grindstedværket under den nyoprettede hovedkonto § 10.21.05. Øvrige tilskud til regionerne.

b. I henhold til delaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti vedrørende miljø af marts 2019 af-
sættes i alt 100 mio. kr. i 2019 og 2020 til oprensning af generationsforureningerne, der stammer fra
Grindstedværket (Grindsted by og Kærgaard Klitplantage) samt Cheminova på Harborøre Tange.
Der lægges op til, at midlerne fordeles med 60 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020.

Region Midtjylland har igennem mange år gennemført en kortlægning og karakterisering af forure-
ningen på Høfde 42 og Cheminovas Gl. fabriksgrund, og der er udviklet metoder til at afværge for-
ureningen. Der afsættes 50 mio. kr., heraf 30 mio. kr. i 2019, til, at Region Midtjylland kan gennem-
føre de forberedende arbejder, der ligger forud for en egentlig oprensning ved Høfde 42 og/eller Che-
minovas Gl. Fabriksgrund. Afhængig af resultatet af de forberedende arbejder vil evt. overskydende
midler kunne anvendes til at oprense en del af forureningen fx ved Cheminovas Gl. fabriksgrund.
Alternativt vil midlerne kunne anvendes til at gennemføre en detaljeret kortlægning af forureningssi-
tuationen i undergrunden på Cheminovas nye fabriksgrund (Rønland), som er kraftigt forurenet, men
hvor regionen i dag ikke kender det fulde omfang af jord- og grundvandsforureningen i detaljer.

Der afsættes 50 mio. kr., heraf 30 mio. kr. i 2019, til, at Region Syddanmark kan påbegynde en
indsats på en eller flere af følgende opgaver:
● Etablering af et anlæg, der over en årrække renser en væsentlig del af det forurenede grundvand,

der løber fra fabriksgrunden i Grindsted til Grindsted Å, og som umiddelbart skønnes at udgøre den
største trussel for vandmiljøet i åen og borgernes rekreative anvendelse af åen.
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● Bortgravning af den mest forurenede del af lossepladsen i den sydlige del af Grindsted by.
● Bortgravning af en del af Banegravsdepotet i Grindsted.
● Oprense den tilbageværende del af forureningen i Kærgårds klitplantage.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling specificeres således:

Udgift
mio. kr.

Indtægt
mio. kr.

§ 10.21.05. Øvrige tilskud til regionerne (nyoprettet hovedkonto)
10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Chemi-

nova og Grindstedværket (nyoprettet underkonto)
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 60,0

§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve

49. Reserver og budgetregulering -60,0

Samtidig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der optages en ny tekstanmærkning på §
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet for at skabe hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren
kan udmønte midlerne til Region Midtjylland og Region Syddanmark til aktiviteter vedr. oprensning
af generationsforurening.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, da indsatserne ønskes igangsat i 2019.

d. –

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2019 optages følgende:

Udgift
mio. kr.

Indtægt
mio. kr.

§ 10.21.05. Øvrige tilskud til Regionerne (nyoprettet hovedkonto) 60,0
§ 35.11.19. Regeringsreserve -60,0

Der anmodes samtidig om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkning under § 10. Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet:

Materielle bestemmelser:

Nr. 141 ad. 10.21.05.10.
»Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud på 60 mio. kr. i 2019 fordelt

med 30 mio. kr. til Region Midtjylland og 30 mio. kr. til Region Syddanmark til aktiviteter vedr.
oprensning af generationsforurening ved Cheminova og Grindstedværket«.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. april 2019

JAKOB ELLEMANN-JENSEN

/ Kasper Rise

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 02-05-2019 med undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Alternativets medlemmer
af udvalget, der hverken stemte for eller imod.
Enhedslistens medlem af udvalget støtter aktstykket og ser positivt på tildelingen af midler til trods for deres rela-
tivt lille og ubetydelige omfang taget udgifterne til alle 9 generationsforureninger i betragtning. EL mener endvide-
re, at den politiske prioritering af kun 2 grunde er forfejlet og har grundlag i en forventning om urealistiske bespa-
relser på nedlæggelse af regionerne. EL mener derfor, at midlerne burde være anvendt til metodeudvikling, som
ville kunne understøtte en hurtigere oprensning af alle 9 generationsforureninger og være en robust strategi i for-
hold til et nyt politisk flertal.
Alternativets medlem af udvalget stemmer hverken for eller imod aktstykket, da ALT mener, at midlerne ikke bur-
de prioriteres på kun to lokationer og desuden er alt for begrænsede til opgavens omfang. Alle ni generationsforur-
eninger er kendetegnede ved, at der er behov for samlet set i størrelsesordenen 2 mia. kr. pr. år i en årrække, til man
er kommet i bund med oprydningerne. Dertil skal der fortsat være ca. 400 mio. kr. om året til den generelle jordfor-
ureningsindsats, som der har været de sidste mange år. Aftalen imellem regeringen og DF er således helt utilstræk-
kelig til løsning af opgaven med at oprense såvel de ni generationsforureninger som de tusindvis af andre forurene-
de grunde, regionerne i dag har ansvaret for.
Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget stemmer hverken for eller imod aktstykket da SF mener, at midlerne i
stedet burde udmøntes således, at dele af de begrænsede midler prioriteres til at fjerne risikoen for, at giftaffaldet i
Høfde 42 spredes i Vesterhavet under et sammenfald af uheldige vejrepisoder ved at flyttet affaldet til et lager, der i
sig selv kan anvendes til rensning ved termisk desorption eller være mellemlager for andre behandlingsmetoder når
pengene til rensning bevilges. SF bemærker desuden, at bevillingen i aktstykket og den fremtidige indsats som skit-
seret i aftalen mellem regeringen og DF er helt utilstrækkelig.
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