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Oversigt over justeringer i ”Rent Vand og Jord”-delstrategien
Forslaget til en delstrategi for Rent vand og Jord har været behandlet i Miljøudvalget og forelagt Udvalget
for Regional Udvikling til orientering. Der er på baggrund heraf foretaget en række justeringer i
strategiforslaget efter udvalgsbehandlingen. Herudover er der foretaget konsekvensrettelser i ”Rent Vand
og Jord”-delstrategien på baggrund af de politiske drøftelser af den regionale udviklingsstrategi. Nedenfor
gives et overblik over justeringerne.
Side 2, under
overskriften ”Rent
drikkevand og
tryghed for borgerne”

Sætningen
”Vi sætter vores viden i spil og finder løsninger på udfordringerne for de enkelte
vandværker. ”

Side 7, under
overskriften
”Regionalt
handlingsrum – rent
vand og jord”

Punkt 3.
”Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med
kontaktrisiko prioriteres sideordnet og kun i særlige tilfælde. ”

Side 9, under
overskriften
”Regionens rolle”
afsnit 3.

Sætningen
”Vi undersøger jordforureningerne grundigt, inden vi renser op.”

Side 18, under
overskriften ”Mål –vi
vil” redaktionel
ændring, ingen
indholdsmæssige
ændringer

Punkt 1. og 2
· ”arbejde effektivt og innovativt med jordforureningsopgaver. Vi vil
blandt andet gøre det ved at igangsætte og medvirke i
forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og på tværs af
regionerne. Vi vil på den måde sætte os i førersædet hvad angår
oprensningsmetoder og værktøjer til sikring af sundhed.

er ændret til:
”Vi sætter vores viden i spil og finder løsninger på udfordringerne for de enkelte
vandværker – små som store.”

er ændret til:
” Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med
kontaktrisiko prioriteres sideordnet og kun i særlige tilfælde. Særlige tilfælde
kan f.eks. være forurening med akut farlige stoffer eller særligt omfattende
forureninger. ”

er ændret til:
”Regionens mål er at afhjælpe den risiko, forureningerne udgør. Derfor
undersøger vi jordforureningerne grundigt, inden vi eventuelt renser dem op. ”

·

igangsætte og medvirke i forsknings- og udviklingsprojekter i
samarbejde med universiteter og på tværs af regionerne, så alle får
glæde af resultaterne.”

er ændret og slået sammen til et punkt:
· ”arbejde effektivt og innovativt med jordforureningsopgaver. Vi vil
blandt andet gøre det ved at igangsætte og medvirke i
forskningsprojekter i samarbejde med universiteter og på tværs af
regionerne, så alle får glæde af resultaterne. Vi vil på den måde sætte
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os i førersædet hvad angår oprensningsmetoder og værktøjer til sikring
af sundhed.”

