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Værditabsordningen
I den seneste måneds tid har der været 
mange historier og udtalelser om de 
problemer, ejere af forurenede grunde 
kan løbe ind i. Historierne og diverse 
politiske kommentarer blander godt 
og grundigt tingene sammen, og de 
efterlader det indtryk, at området er 
præget af tilfældigheder og unødven-
dige oprydninger. 

Der tages som så ofte før udgangs-
punkt i en enkelt sag. Denne gang i en 
opsigtsvækkende dom, der pålægger 
en sælger af en forurenet grund at 
betale køberen 700.000 kr. i erstat-
ning. Sælgeren er absolut uskyldig i 
forureningen, som stammer fra tjæ-
ring af fiskegarn. Dommen er speciel 
på den måde, at sælgerens erstatning 
er udmålt efter, hvad det ville koste 
at fjerne forureningen og dermed 
kortlægningen af grunden. I andre 
lignende sager har der været lagt vægt 
på et skøn over værditabet som følge 
af forureningen, men her er der altså 
taget udgangspunkt i prisen for en 
total oprydning. 

Hverken sælger eller køber kan 
hente hjælp i Værditabsordningen, 
fordi huset er bygget efter november 
1992, som er skæringsdatoen for at 
være omfattet af ordningen. 

Dommen synliggør nogle alvor-
lige problemer i vores håndtering af 
jordforurening, og den har startet en 
debat om tidsgrænser, ansvar, opryd-
ningsniveauer og grænseværdier. For 
det første gav det miljøministeren 
anledning til at revurdere tidsgræn-
sen, hvilket han allerede har gjort og 
bebudet en ophævelse af tidsgræn-
serne. Dernæst kommer spørgsmålet 
om ansvar og rimeligheden i, at en 
uskyldig borger kan ifalde så stort et 
erstatningsansvar. Svaret kommer fra 
professor Peter Pagh, som til Jyllands-
posten har udtalt: ”Vi har i Danmark 
det princip, at en sælger må stå inde 

for den vare, som han sælger. Det er 
et indarbejdet og solidt princip - at 
manden er helt åbenlys uskyldig, er i 
den sammenhæng irrelevant”. Peter 
Pagh slår således fast, at erstatnings-
spørgsmålet ikke hører under miljø-
lovgivningen.

Dommen kan også få vidtrækkende 
konsekvenser for hele Værditabsord-
ningen og køb/belåning af forurenede 
grunde. Dommen betyder, så længe 
den står uantastet, at værditabsop-
rydningerne, som de udføres i dag, 
slet ikke fjerner den økonomiske 
risiko for ejeren. En køber vil med 
henvisning til dommen kunne kræve 
et prisnedslag svarende til udgifterne 
til fjernelse af den restforurening, der 
jævnligt efterlades under den 1⁄2 meter 
jord, der udskiftes af sundhedsmæs-
sige hensyn. 

Endelig gav dommen som sædvan-
lig anledning til angreb på grænsevær-
dierne. Det er en udbredt opfattelse, 
at de nuværende grænseværdier er 
udtryk for miljøhysteri og tilfældig 
politik. Formanden for Folketingets 
Miljøudvalg, Eyvind Vesselbo, har 
således udtalt: ”Der er ingen sam-
menhæng mellem den virkning, som 
forureningen har på natur, miljø og 
vores sundhed og de penge, der bliver 
brugt på at rense op efter de mange 
tilfælde af lettere jordforurening. De 
nuværende grænseværdier er fastsat 
politisk. De skal i stedet fastsættes ud 
fra, hvad der er videnskabeligt rigtigt”. 
Vesselbo har fået helt galt fat i sagens 
substans. Grænseværdierne er viden-
skabeligt beregnet, og de afspejler 
det politisk acceptable risikoniveau. 
Hvis politikerne vælger at acceptere et 
andet risikoniveau, følger ændringer i 
grænseværdierne helt automatisk. 
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Elektronisk 
adgang til 
232.000 boringer 
Af Henrik Højmark Thomsen, GEUS

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) 
har åbnet et nyt afsnit på sin hjemmeside (www.geus.dk), 
hvor man med nogle få klik med musen kan hente oplys-
ninger frem på skærmen om 232.000 boringer i Danmark. 
Oplysningerne findes i borearkivet på GEUS. Her er 
der siden 1926 arkiveret geologiske oplysninger fra over 
270.000 huller, der er boret i de øverste 5–250 m af Dan-
marks overflade.

– Vi ligger inde med en kolossal stor viden om Danmarks 
geologi, og med åbningen af den nye netfacilitet bliver det 
lettere for danskerne selv at hente denne viden, siger Jørgen 
Tulstrup, som er leder Geologisk Datacenter ved GEUS.

De mange huller er hovedsageligt boret for at finde 
vand, men også for at undersøge bæreevnen af jordlagene 
i forbindelse med byggeri samt søgen efter råstoffer og for-
ureninger. Borearkivet har i årenes løb været en vigtig kilde 
til oplysninger om Danmarks geologi og grundvand. Den 
store mængde geologiske data er således blevet flittigt brugt 
i den hydrogeologiske kortlægning af landet i 1970´erne og 
større miljøforskningsprojekter som f.eks. Lossepladsun-
dersøgelserne i 1980´erne samt Det Strategiske Miljøforsk-
ningsprogram i 1990´erne. I dag indgår arkivets data bl.a. 
i det store arbejde med zonering og detailkortlægning af 
grundvandsressourcen. 

– Det er nok de professionelle brugere, som brøndborere 
og folk i amterne, på vandværkerne eller de rådgivende 
ingeniørfirmaer, der i første omgang vil trække på web-
stedet, men borgerne kan selvfølgelig også gå ind og få et 
indtryk af, hvordan geologien er i nærheden af, hvor de bor, 
vurderer Jørgen Tulstrup. 

– Tidligere skulle folk ringe ind til GEUS’ konsulent-
tjeneste for at få at vide, hvordan geologien er i et område, 

eller også kunne de købe et udtræk af databasen. Det kan de 
stadigvæk, hvis de vil have geologisk vejledning, men folk 
har nu også muligheden for selv at snuse rundt i de mange 
data, forsætter Jørgen Tulstrup.

Borearkivet er et resultat af en forudseende lovgivning. 
Af den første vandforsyningslov fra 1926 fremgår det, at 
oplysninger om alle vandforsyningsboringer skal indberet-
tes til GEUS. Siden 1978 har der ifølge Råstofloven også 
været indberetningspligt for råstofboringer. Mange forskel-
lige mennesker har derfor indsendt oplysninger til GEUS i 
årenes løb, og brøndborere, amterne, vandværkerne, råd-
givningsfirmaer og ejere af råstofgrave har alle været vigtige 
bidragydere til opbygningen af borearkivet. 

Boringerne på nettet kan søges frem på skærmen efter 
forskellige kriterier, som f.eks. i hvilket amt eller i hvilken 
kommune der ønskes oplysninger fra, og der er mulighed 
for at få søgeresultaterne leveret som lister over boringer 
eller på kort, hvor boringerne er markeret. Boreoplys-
ningerne, som trækkes direkte fra GEUS´ elektroniske 
boringsdatabase, omfatter beskrivelser af geologien samt 
administrative og tekniske oplysninger, som f.eks. grund-
vandspumpning og placeringen af filtre. 

Direkte link til boringer på nettet:
www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm



BARSELSVIKAR 
til Amternes Videncenter 
for Jordforurening (AVJ)

Kvalifikationer
•  Erfaring med projekter inden for jord- og grundvands- 
    forurening
•  Gerne erfaring med undervisning og kursustilrette- 
    læggelse
•  En professionel indstilling til udvikling af netværks- 
    samarbejde.

Vi forventer, du har en akademisk uddannelse eller 
tilsvarende kvalifikationer.
 
Løn 
Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Amts-
rådsforeningen og vedkommendes faglige organisation. 
Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger
AVJ har fire ansatte – en kontorchef, to AC’ere og en 
administrativ medarbejder.

Vil du vide mere, så ring til

kontorchef Lars Kaalund, tlf. 3529 8157 eller
chefkonsulent Arne Rokkjær, tlf. 3529 8159.

Ansøgning
Ansøgningen, mærket ”920-416184”, skal være Amtsråds-
foreningen i hænde senest mandag den 12. juli 2004, kl. 
12.00. Send din ansøgning til

E-mail: arf@arf.dk

eller 
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Amternes Videncenter for Jordforurening
c/o Amtsrådsforeningen
Dampfærgevej 22 
Postboks 2593
2100 København ø

Amtsrådsforeningen er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for 

de 14 medlemmer. Der er omkring 160.000 ansatte i amterne. 

Amtsrådsforeningen har ca. 200 ansatte.

AVJ søger en medarbejder fra den 1. september 2004, eller snarest deref-
ter, der har lyst til en varieret arbejdsdag med mange samarbejdsrelationer. 

AVJ har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle viden om jord- og 
grundvandsforurening. Vi tager udgangspunkt i amternes aktuelle pro-
jekter inden for jordforureningsområdet, sammenstiller erfaringer og 
resultater og formidler det bredt til amterne og de andre interessenter på 
området gennem temamøder og rapporter. Vi arbejder også med en bred 
vifte af uddannelsestilbud for amternes medarbejdere. 

AVJ er med til at skabe rammerne for samarbejde om løsning af tekniske 
og forvaltningsmæssige problemstillinger. Det kræver teknisk indsigt og et 
godt overblik med kendskab til områdets historie og aktuelle situation. Vi 
søger derfor en erfaren kollega, som er udadvendt, vant til at samarbejde, 
og som evner både skriftlig og mundtlig formidling.
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Aftale om strukturreform
Aftale om strukturreform mellem 
regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti) og Dansk Folkeparti

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er enige om, 
at der er behov for en reform af rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og 
den offentlige service. På natur- og miljøområdet er der opnået enighed om følgende:

Natur- og miljøområdet
Forligspartierne ønsker at sikre en forenklet arbejdsdeling, 
der skaber større lokalt engagement og ansvar omkring 
opgaveløsningen på natur- og miljøområdet og samtidig 
sikrer overordnede nationale og internationale interesser på 
området. Arbejdsdelingen bygger på en række grundlæg-
gende princippera:

De opgaver, hvortil der knytter sig væsentlige nationale 
og internationale natur- og miljøinteresser, eller som forud-
sætter specialviden og kun forekommer relativt sjældent, 
varetages af staten.

Regionen spiller en overordnet og udviklende rolle 
vedrørende den fysiske udvikling af regionen, herunder 
inddrages hensyn til bæredygtig udvikling. De regionale 
udviklingsplaner skal indeholde særlige sigtelinjer vedrø-
rende regionens miljø- og naturinteresser.

De konkrete myndighedsopgaver og borgerrettede 
opgaver samles så vidt muligt i kommunerne, der også 
på miljøområdet vil være den samlende myndighed, som 
borgere og virksomheder i langt de fleste tilfælde vil skulle 
henvende sig til.

Endvidere gælder det, at hvor de væsentligste hensyn er 
retssikkerhed og ensartethed, placeres opgaven hos staten. 
Hvor det i højere grad er væsentligt at sikre et lokalt råde-
rum, placeres opgaven i kommunerne.

Disse overordnede principper fører til følgende opgave-
fordeling:

Staten
Staten tager sig af det overordnede ansvar for sektorplan-
lægningen og helt særlige myndighedsopgaver. Statens rolle 
styrkes på en række overordnede områder, herunder i for-
bindelse med overordnede opgaver til sikring af Danmarks 
internationale forpligtelser, større nationale interesser og 
teknisk
komplicerede sager. Der er således enighed om, at statens 
opgaver omfatter:
• Kystzoneadministration, strandbeskyttelseslinje og klit-

fredning. Opgaverne varetages fremover samlet i staten på 
grund af deres nationale karakter.

• Tilsynet med alle kommunale spildevandsudledninger og 
de kommunale affaldsbortskaffelsesanlæg, der har størst 
forureningspotentiale. Staten varetager ligeledes sager om 
påbud om forsyningspligt efter vandforsyningsloven.

Kommuner
De fleste af de nuværende amtslige natur- og miljøopgaver 
placeres i kommunerne, enten i tilknytning til eksisterende 
kommunale aktiviteter eller som nye, sammenhængende 
opgaver. Der er således enighed om, at kommunernes opga-
ver omfatter:
• Hovedparten af den konkrete myndighedsudøvelse og 

håndhævelse inden for miljøbeskyttelsesloven og vandfor-
syningsloven.

• Vedligehold af vandløb og myndighedsopgaver i forhold til 
vandløb. Opgaverne samles i kommunerne, der i forvejen 
løser de myndighedsopgaver, som knytter sig til de private 
og kommunale vandløb efter vandløbsloven.

• Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede 
naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer, bortset fra strand-
beskyttelseslinjen, samt regler om offentlighedens adgang, 
herunder tilsyn og håndhævelser.

Regioner
• Regionerne får høringsret samt mulighed for at komme 

med indspil i forhold til statslige forslag om planlægning 
i relation til miljømålsloven og vandforsyningsloven. På 
disse områder får regionerne endvidere en koordinerende 
rolle i forhold til kommunernes indspil til staten samt en 
mæglerrolle i forhold til kommunernes konkrete indsats-
planlægning. Herudover kan regionerne varetage enkelte 
andre, fagligt sammenhængende opgaver.

Godkendelse og tilsyn med en række særligt komplicerede 
virksomheder varetages af staten. De øvrige godkendelser 
og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven varetages af kom-
munerne. Der nedsættes et udvalg med repræsentanter 
for Miljøministeriet, Landbrugsrådet, Dansk Industri, CO 
Industri, DN, KL, ARF, Finansministeriet og Økonomi- og 
Erhvervsministeriet til afklaring af snittet mellem stat og 
kommuner. 
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Nye faktaark
Hedeselskabet har for AVJ udarbejdet 12 nye faktaark og 
revideret 8 af de gamle, så de nu alle har det samme design. 
Faktaarkene ligger på AVJ’s hjemmeside på www.avjinfo.dk.

Faktaarkene giver for hver branche et hurtigt overblik 
over de væsentligste kilder til forurening, brugen af miljø-
skadelige stoffer samt stoffernes skæbne i naturen.

Faktaarkene er skrevet i et let forståeligt sprog og kan 
bruges til at informere borgere, der f.eks. bor på et gammelt 
autolakeri, om hvad der miljømæssigt set er specielt for 
netop denne branche. Typisk vil et faktaark kunne sendes 
ud  sammen med en kortlægningsmeddelelse til grundeje-
ren.

De brancher, hvor der er udarbejdet nye faktaark, er:

Autolakerier Metaliseringsvirksomheder

DDT i skovbrug Metalstøberier

Garverier Maskinstationer

Gartnerier og planteskoler Renserier

Korn- og foderstoffer Træinprægnering

Metalforarbejdning Varmeværker

     

Vi har fundet forureninger i jorden på mange af de grunde, hvor der tidligere har ligget 

en asfaltfabrik. Forureningerne skyldes i de fleste tilfælde lang tids påvirkning med 

spild på jorden eller utætheder i nedgravede eller fritstående beholdere, rørsystemer, 

olieudskillere og kloakker. Forureningen kan også skyldes spild ved rengøring af 

vogne, nedgravning af overskuds- eller fejlproduktioner på ejendommen samt uheld, 

hvor f.eks. en slange er hoppet af, eller en beholder er blevet overfyldt. 

Asfaltfabrikkers brug af miljøskadelige stoffer

Asfalt bliver fremstillet ved at sammenblande opvarmet bindemiddel med sten, grus og 

kalk. Som bindemiddel bruger man bl.a. tjære og bitumen. Bindemidlet tjære bliver 

udvundet af kul i gasværker eller ved fremstilling af koks. Bitumen bliver derimod 

udvundet af råolie og fremstillet på et raffinaderi. Både tjære og bitumen indeholder en 

lang række forskellige kemiske stoffer.  

Mange af de kemiske stoffer i tjære og  bitumen har skadevirkninger på sundhed og 

miljø - også når de havner i jorden. 

Årsag til forurening

Forureningsrisikoen er afhængig af, hvordan asfaltfabrikken har været indrettet og den 

orden og renlighed, der har været  på stedet. Nogle af de almindeligste årsager til 

forurening er nævnt i skemaet. 

Hvor på asfaltfabrikken?
Årsag til forurening 

Ved nedgravede og fritstående 

beholdere og siloer 

Utætheder i beholdere, overfyldning af 

beholdere 

Ved sigte- og blandeanlægget, 

hvor det opvarmede bindemiddel 

sammenblandes med sten, grus 

og kalk 

Utætheder i anlægget, spild ved påfyldning 

på lastbiler/jernbanevogne 

Nedgravede rørledninger og 

kloakker 

Utætheder i rørledninger og kloakker 

Olieudskillere 

Utætheder mellem brøndringene, hvorved 

kemikalier kan sive ud i jorden 

Garageanlæg og vaskeanlæg 
Spild ved rengøring af vogne og materiel  

Affaldsopbevaring 
Nedgravede overskuds- eller 

fejlproduktioner 

Asfaltfabrikker 
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Vi har fundet forureninger i jorden på mange af de grunde, hvor der tidligere har ligget 

en beton- og cementvarefabrik. Forureningerne skyldes i de fleste tilfælde lang tids 

påvirkning med spild på jorden fra udendørs lagerpladser med flydende råvarer og 

tilsætningsstoffer og støvdannelse ved brug af pulverformige råvarer og 

tilsætningsstoffer. Ved formgivning af beton- og cementvarer bruges formolier og ved 

farvning bruges maling, som ved spild på gulve eller i kloakker inde i 

produktionslokalerne kan forurene jorden og grundvandet, hvis gulvene eller 

kloakkerne er utætte.  
Beton- og cementvarefabrikkers brug af miljøskadelige stoffer

Til fremstilling af såvel fabriksbeton som færdigstøbte emner bruges cementpulver, der 

indeholder tungmetallet chrom og flyveaske, der indeholder rester af en lang række 

tungmetaller. 
Til fremstilling af færdigstøbte emner bruges desuden formolier, der indeholder 

mineralske og syntetiske olier og opløsningsmidler samt maling,  der bl.a. indeholder 

tungmetaller, terpentin og opløsningsmidler. 
Mange af de anvendte kemikalier har skadevirkninger på sundhed og miljø - også når 

de havner i jorden. 
Årsag til forurening Forureningsrisikoen er afhængig af, hvad der har været fremstillet og den orden og 

renlighed, der har været på beton- og cementvarefabrikken. Nogle af de almindeligste 

årsager til forurening er nævnt i skemaet. 
Hvor på beton- og cementvarefabrikken? Årsag til forurening 

Ved siloer til opbevaring af cement og 

flyveaske 

Utætheder i siloer, støvdannelse ved 

leverance og aftapning 

Indendørs i støbehal, malekabine og 

kemikalierum 
Utætheder i gulve og belægninger 

Gulvafløb og kloakker samt sivebrønde 

mv. 

Utætheder i gulvafløb, kloakker og 
rørledninger 

Udendørs råvarelager og 
kemikalieaffaldslager 

Spild ved leverance og brug, 
utætheder i beholdere 

Beton- og cementvarefabrikker
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Mere miljø for hvilke penge? 
De seneste års finanslovsforlig har resulteret i betydelige nedskæringer på mil-
jøområdet, og statsministeren har hævdet, at nedskæringerne ingen betydning 
har for miljøet. Men er det sandt?

WWF Danmark har fået revisionsfirmaet Deloitte til at gennemføre en uvildig 
vurdering af ressourceallokeringen for 2004 på tre udvalgte miljøområder: 
Naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse og kemikalier. Den overordnede kon-
klusion på undersøgelsen er, at ”der på de tre undersøgte områder er tendens 
til begrænsning af ressourceallokeringen samtidig med, at opgavemængden 
som følge af love og direktiver er stigende. Dette må alt andet lige forventes at 
føre til en ringere miljøbeskyttelse i Danmark på de nævnte områder de kom-
mende år”. 

Rapporten kan hentes på www.wwf.dk -> Videnbase -> Policy

Færre penge til miljøet
Den offentlige sektor brugte 23,7 mia. kr. på miljøet i 2003, og det er et fald på 
600 mio. kr. i forhold til året før. Ganske vist bruger kommunerne flere penge 
på spildevand og affaldsbehandling, men stigningen i kommunernes miljø-
udgifter kan ikke opveje faldet i statens udgifter. De samlede miljøudgifter er 
således faldet med 2,5 %, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Water and soil times – 
sources of information
CORDIS is the main website for general information on FP6 programmes and 
projects www.cordis.lu 
It contains a special area devoted to “Global Change and Ecosystems” at 
www.cordis.lu/sustdev/environment 
Apart from these, you may also find the following sites, which carry infor-
mation more specifically dealing with the FP5 Water Key Action, of interest: 
www.cordis.lu/eesd/kal/home.html and www.forum.europa.eu.int/Public/irc/
rtd/essdwatkeact/home.  
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Nyt værktøj til vandværker med BAM  
Vandværker, der er ramt af BAM-
forurening, får nu et overblik over, 
hvilket løsningsmuligheder der ud 
fra et økonomisk synspunkt bedst 
betaler sig. 

Fra i dag har Danmarks vandværker 
et udgangspunkt for at træffe den 
bedste beslutning om, hvordan vi 
sikrer, at det vand, vi drikker, fortsat 
er af højeste kvalitet, og at prisen 
samtidig er fornuftig for både for-
bruger og samfund. 

Hjælpen kommer fra et nyt bereg-
ningsværktøj, som Miljøstyrelsen i 
dag offentliggør. Med værktøjet kan 
vandværkerne sammenligne, hvad 
det koster f.eks. at flytte indvindin-
gen i forhold til at rense drikkevan-
det med aktiv kul eller at tilslutte sig 

En til hver
En enkelt medarbejder - det er, hvad 
kommunerne gennemsnitligt får at 
gøre godt med, når de som følge af 
regeringsudspillet skal til at tage sig 
af forskellige opgaver inden for mil-
jøområdet. Men på miljøområdet er 
der brug for at samle flere forskellige 
fagpersoner. Regeringsudspillet kan 
derfor splitte den ekspertise, som er 
oparbejdet igennem årtier.

Det skriver journalist Gitte Rebsdorf 
på Amtsrådsforeningens hjemme-
side og fortsætter: En opgørelse, 
som Amtsrådsforeningen har foreta-

nabovandværket. Værktøjet tager 
udgangspunkt i de lokale forhold, så 
løsningen afspejler, hvad der for det 
enkelte vandværk er den mest hen-
sigtsmæssige løsning. Arbejdet med 
beregningsværktøjet har vist, at de 
lokale forhold er helt afgørende for, 
hvad der er bedst og mest økono-
misk for det enkelte vandværk. 

- Modellen har netop sin force ved at 
kunne overskue de mange fakto-
rer, som spiller ind for det enkelte 
vandværk. Værktøjet gør det derfor 
meget lettere at vurdere, hvad man 
skal gøre, når drikkevandet bliver for-
urenet. Men det er vigtigt at huske, 
at den primære indsats for grund-
vandet fortsat handler om at undgå 
forureningsproblemerne i stedet for 
bagefter at skulle rydde op, siger 

civilingeniør Bente Villumsen fra 
Miljøstyrelsens Vandenhed.  

Afprøvninger af modellen viser, at 
rensning langt fra er en generel 
løsning på problemet med pesticider 
og heller ikke det første et vandværk 
bør gribe til. Først når det hverken 
er teknisk eller økonomisk reali-
stisk at finde rent grundvand ved at 
omlægge boringen eller tage vandet 
fra andre boringer, kan rensning 
være på sin plads. 

Sammen med beregningsværktøjet 
er der udarbejdet en rapport, hvor 
alle forudsætninger er nærmere 
beskrevet. Desuden er der i rappor-
ten regnet et par eksempler igen-
nem. 

Dansk badevand helt i top
Antallet af tvivlsomme badesteder er faldet, og  antallet af badeforbud er det 
samme i forhold til sidste år. Alt i alt er badevandet i top på 97 % af bade-
stederne.

Se badevandskort på www.mst.dk 

get, viser, at  kommunerne gennem-
snitligt vil få en enkelt medarbejder, 
som skal tage sig af jordforurenings-
området. Men det er langt fra nok til 
at oppebære et fagligt bæredygtigt 
miljø. Når det gælder forurenede 
grunde, er der brug for ekspertise 
inden for et bredt felt. Derfor har 
amterne i dag ansat medarbejdere 
både med viden inden for geologi, 
grundvand og jura.

Den ekspertise skal nu ifølge rege-
ringen splittes, sådan at de cirka 140 
medarbejdere, der i dag er ansat 

rundt om i amternes jordforure-
ningskontorer, skal fordeles på cirka 
100 kommuner. 

Opgørelsen, som viser, hvordan 
de over 1200 årsværk amterne i 
dag bruger på miljø- og naturop-
gaver bliver fordelt på staten og 
kommunerne, findes i sin helhed på 
Amtsrådsforeningens hjemmeside 
www.arf.dk. Klik på Mandatnet og 
find artiklen fra den 24. maj 2004, 
som nederst henviser til opgørelsen.
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Til alle kommuner og amter

Miljøstyrelsen skal hermed orientere om, at lov nr. 370 af 2. 
juni 1999 om forurenet jord er blevet ændret på to punkter: 

Der er indføjet en ny § 76 a om kommunal udgiftsdæk-
ning, og der er sket en ændring af § 87, stk. 1, 1. pkt., om 
søgsmålsfrist.

Fra og med lovændringens ikrafttræden den 22. maj 2004 
er søgsmålsfristen 12 måneder for nye afgørelser med hjem-
mel i jordforureningsloven.

Denne elektroniske orientering bedes derfor formidlet 
til kommunens/amtets sagsbehandlere på jordforurenings-
området til brug for udformning af klagevejledning i 
kommende afgørelser efter jordforureningsloven.

Det andet element i lovændringen er, at kommunalbesty-
relsen, amtsrådet eller bestyrelsen for et kommunalt fælles-
skab - efter at have solgt et areal - har hjemmel i jordforure-
ningslovens § 76 a til at undlade at påberåbe sig forældelse 
i sager om mangelskrav som følge af en jordforurening på 

arealet, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. 
lovens § 5.  

Dette betyder, at der efter en konkret vurdering kan ske 
en kommunal udgiftsdækning, i det omfang borgerens krav 
mod kommunen/amtet/det kommunale fællesskab er af en 
sådan karakter, at kommunen/amtet/det kommunale fæl-
lesskab som grundsælger skulle have betalt kravet, hvis blot 
borgeren havde nået at rejse kravet, før kravet var forældet.

Orienteringen bedes ligeledes formidlet til de kommu-
nale fællesskaber. Lovændringen af jordforureningsloven 
blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj 
2004. Loven blev stadfæstet den 19. maj 2004 og bekendt-
gjort i Lovtidende den 21. maj 2004. Lovændringen trådte 
herefter i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, 
dvs. den 22. maj 2004.

Lovændringen og lovforslaget, L 167, kan ses på Folketin-
gets hjemmeside: www.ft.dk. 



Pressemeddelelse 

AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening • 3/20048 9AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening • 3/2004

Til alle kommuner og amter

Amterne samarbejder om at 
give borgerne nemmere adgang 
til information om miljø

Amterne har tegnet kontrakt med CIBER Danmark A/S 
om at udvikle og etablere Miljøportalen, som fra som-
meren 2005 vil formidle aktuelle oplysninger om miljøets 
tilstand. På www.miljoeportal.dk vil borgere, myndigheder 
og organisationer selv kunne fi nde fakta, kort, luftfotos og 
sammenstille data på tværs af administrative grænser, f.eks. 
om vandløb og søer ud fra egne interesser eller behov.

– Jeg er glad for, at vi nu får en fælles internetindgang 
og ser frem til, at portalen bliver bindeled mellem alle 
interessenter på miljøområdet, siger amtsborgmester Bent 
Hansen, Viborg Amt. Det er Viborg Amt, der repræsenterer 
de øvrige parter i den fællesamtslige portal, som samtlige 
amter og Bornholms Regionskommune står bag.

– Portalen bliver omdrejningspunkt for samarbejde 
mellem fagområder om f.eks. håndtering af jordforure-
ning og sikring af rent drikkevand. Implementeringen af 
EU´s vandrammedirektiv vil kunne ske uden et nyt stort 
bureaukrati. Miljøportalen kan være med til at skabe øget 
åbenhed og gennemsigtighed for borgerne og er endnu 
et bevis på den visionære og brede faglige ekspertise, vi 
har i amternes miljøforvaltninger. Netop synergieffekten 
mellem fagområder er noget af det, vi lægger meget vægt 
på i amterne. Jeg er overbevist om, at Miljøportalen bliver 
en vigtig brik i fremtidens miljøforvaltning i Danmark, 
forudser Bent Hansen. 

Fakta og data om jordforurening, grundvand og overfl a-
devand fra søer, vandløb og hav bliver de første områder, 
der sammen med en landsdækkende udgave af amternes 
kortbaserede arealinformationer kommer på Miljøpor-

fra Amtsrådsforeningen

talen. Allerede nu kan der ses en foreløbig udgave af den 
landsdækkende arealinformation.

Opgaven med udvikling og etablering af Miljøportalen 
har været udbudt i begrænset EU-udbud. Fem leverandø-
rer har afgivet kvalifi cerede tilbud på projektet. Vinderen 
CIBER Danmark har valgt at have Carl Bro A/S, Kraks For-
lag A/S og Grey Digital A/S med som underleverandører. 
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Artikel-overvågning

Jura, økonomi 
og politik

Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke 
artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores 
fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Den forurenede jord – hvordan 
går det?
Artiklen indeholder en god status for 
omfanget og arbejdet med forurenet 
jord. Forfatterne peger på, at der 
ud fra hensynet til vandindvinding 
er behov for at få kortlagt og gjort 
noget ved de mange eksisterende 
punktkilder til pesticidforurening.

Jens Andersen, Københavns Energi. 
DanskVAND årgang 72, nr. 3, april 
2004, side 130-133. ISSN 1602-3609.

Forurenet grundvand – skal vi 
rense?
I april måned 2004 holdt Foreningen 
af vandværker i Danmark en tema-
dag med overskriften – Forurenet 
grundvand – skal vi rense? Det 
nyeste nummer af Vandposten inde-
holder alle indlæg fra temadagen, 
herunder indlæg fra miljøministeren, 
Institut for Miljøvurdering, DTU 
v./Erik Arvin m.fl. Selvom Institut 
for Miljøvurdering konkluderer, at 
det er billigere at rense grundvand 
for pesticider, herunder BAM, end at 
flytte indvindingen, anfører miljømi-
nisteren, at rensning for pesticider 
ikke bør gøres til en generel strategi. 

Vandposten, 31. årgang, nr. 144, maj 
2004. 

Grundvandsdirektivet
Kompendiet til dette ATV-møde 
indeholder indlæg om grundvands-
direktivet og dets samspil med 
regionplaner og indsatsplaner. Hertil 
kommer indlæg om, hvilke stoffer og 
hvilke tærskelværdier der bør være 
omfattet af direktivet.

”Grundvandsdirektivet”, ATV Jord 
og Grundvand, maj 2004. ISBN 87-
90070-91-7. Resumé af kompendiets 
artikler findes i litteraturdatabasen LIX 
på www.avjinfo.dk.

økonomisk vurdering af forskel-
lige strategier til at imødegå 
BAM-problemer på vandværker
Pesticidet BAM har forurenet grund-
vandet mange steder i Danmark. 
Vandværkerne må derfor regne 
med store omkostninger til at løse 
BAM-problemerne. Vandværkernes 
udgifter kan beregnes med en ny 
brugervenlig beregningsmodel i et 
Excel-regneark. Ud fra få betydnings-
fulde oplysninger om vandværket 
beregner modellen nutidsværdien 
af anlægs- og driftsudgifterne ved 
forskellige løsningsmuligheder. 
Beregningerne er målrettet det 

enkelte vandværks situation og kan 
sammenligne økonomien for forskel-
lige løsninger. 

Marianne Marcher Juhl og Bodil 
Bjerg. Miljøprojekt nr. 915 fra Miljø-
styrelsen. ISBN 87-7614-227-2. Se også 
artikel i MiljøNyt.dk, nr. 6, april 2004. 
Publikationen og MiljøNyt kan hentes 
på www.mst.dk.

Afhjælpning af barrierer for 
belåning og salg af forurenede og 
muligt forurenede grunde
Amternes Videncenter for Jordfor-
urening (AVJ) og Miljøstyrelsen har 
i samarbejde med en række aktører 
på det private ejendomsmarked 
udarbejdet dette notat om de bar-
rierer, der eksisterer for belåning, 
køb og salg af forurenede og muligt 
forurenede boliggrunde. Notatet, 
inkl. løsningsforslagene, er skrevet af 
AVJ på baggrund af interview med de 
involverede parter og efterfølgende 
fælles diskussioner. 

Lars Kaalund, Amternes Videncen-
ter for Jordforurening. Miljøprojekt nr. 
923 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-7614-
269-8. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.
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2Kortlægning og 
undersøgelser



Strategier for kortlægning af dif-
fus jordforurening i byområder
Rapporten beskriver strategier for 
undersøgelse af diffus jordforure-
ning i byområder. Erfaringerne fra 
fysiske undersøgelser og databe-
handling er indarbejdet i et flowdia-
gram over de systematiske trin for 
undersøgelser i forbindelse med 
kortlægning af diffust forurenede 
arealer. Der angives anbefalinger 
over valg af parametre og prøvetag-
ningstæthed.

Jacqueline Anne Falkenberg, Bjarne 
Persson og Jens Strodl Andersen. 
Miljøprojekt nr. 911 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-212-4. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Diffus jordforurening og kulturlag
Rapporten beskriver afprøvningen af 
en undersøgelsesstrategi for diffus 
jordforurening på 10 boligområder 
etableret i forskellige tidsperioder 
i København og Ringsted samt et 
referenceområde (rekreativt område) 
i København. Diffus forurening af 
jord findes overalt i byområder og 
er afhængig af bydelenes alder og 
historik. Koncentrationsniveau-
erne i ældre bydele er væsentligt 

højere end i nyere bydele. Bly og 
benzo(a)pyren overskrider typisk 
jordkvalitetskriterierne.

Jacqueline Anne Falkenberg, Anne 
Dahl Thomsen, Tina Soewarta et al. 
Miljøprojekt nr. 912 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-214-0. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk.

Diffus jordforurening og trafik
Rapporten beskriver afprøvningen af 
en undersøgelsesstrategi for diffus 
jordforurening langs to hovedveje 
i København. Tæt på de to veje er 
der fundet forhøjet indhold af bly, 
kobber, zink og PAH, herunder 
benzo(a)pyren. Jordkvalitetskriteriet 
og til dels afskæringskriteriet for bly 
og benzo(a)pyren er overskredet. 
Koncentrationerne falder i dybden 
i jordprofilet og med afstanden fra 
vejen. Forurening kan måles inden 
for en afstand af ca. 10-15 m fra 
vejkanten. 

Jacqueline Anne Falkenberg og 
Anne Dahl Thomsen. Miljøprojekt nr. 
913 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-7614-
216-7. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Diffus jordforurening og industri
Rapporten beskriver afprøvningen af 
en undersøgelsesstrategi for diffus 
jordforurening i to boligområder, 
hvor der over mange år er sket ned-
fald af forurening fra nærliggende 
industrikilder. Der ses både en 
generel forureningsbelastning, som 
skyldes kulturlag, og en yderligere 
forureningsbelastning fra industrien. 
Inden for 0,5-2 km fra kilderne ses 
derfor forhøjede niveauer af cad-
mium, kobber, zink og bly.

Jacqueline Anne Falkenberg, Anne 
Dahl Thomsen, Jette Bernt Nielsen. 
Miljøprojekt nr. 914 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-218-3. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk.

Flyfotokortlægning og anlægs-
projekter
Umiddelbart har denne overskrift 
ikke noget at gøre med jordforure-
ning. Men artiklen beskriver frem-
gangsmåden ved en miljø- og areal-
analyse, sådan at man på forhånd får 
kendskab til gamle opfyldninger, når 
man vil bygge en vej eller udføre et 
andet anlægsarbejde. 

Peter Høgstad Kelstrup, Ejlskov 
Consult A/S og Michael Quist, Vejdi-
rektoratet. Stads- og Havneingeniøren, 
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 95. årgang, nr. 5, maj 2004, side 46-49 
ISSN 0038-8947. 

Kortlægning af landbrugets pesti-
cidforbrug
Amternes arbejde med indsatsplan-
lægning og EU’s Vandrammedirektiv 
forudsætter et detaljeret kendskab til 
landbrugets håndtering og forbrug 
af pesticider. På baggrund af regi-
sterdata og GIS-værktøjer er det nu 
muligt at udarbejde og præsentere 
opgørelser over det sandsynlige for-
brug af pesticider i udvalgte områ-
der tilbage til 1991. Pesticidkortlæg-
ningen vil bl.a. kunne bruges til: 

Målretning af analyseprogram-
mer for overvågning af vandmiljøet, 
planlægning af indsats mod vaske-
pladser, undersøgelse af årsagssam-
menhæng mellem arealanvendelse 
og pesticidfund, placering af nye 
indvindingsboringer og udarbejdelse 
af Vandrammedirektivets basisana-
lyse og vandplan.

Casper Szilas; WaterTech; Christian 
Thirup, WaterTech; Tove Urup Byberg, 
Ringkjøbing Amt. Vand og Jord, 11. 
årgang, nr. 2, maj 2004, side 53-55. 
ISSN 0908-7761. 

Risikovurdering

Dioxin i jord kortlagt
Langt det meste dioxin i jord 
befinder sig i de øverste 0-10 cm 
af jordlaget, mens der kun findes 
meget små mængder dybere nede i 
jorden, det fremgår af en ny rapport 
fra DMU. Indholdet af dioxin i dansk 
landbrugsjord var i den lave ende 
i forhold til resultaterne fra uden-
landske undersøgelser. Indholdet af 
dioxin i have- og parkjord fra byom-
råder (København og Nyborg) lå 
gennemsnitligt 8 gange højere end 
i landbrugsjorden. Undersøgelsen 
antyder således, at jorden og mulig-
vis også andre byer i særlig grad 
er forurenet med dioxin. DMU har 
derfor med støtte fra Miljøstyrelsen 
iværksat en opfølgning, hvor bl.a. 
have- og parkjord fra København og 
en række provinsbyer undersøges for 
indhold af dioxin.

Jørgen Vikelsøe ”Dioxin in Danish 
Soil”, NERI Technical Report, nr. 486, 
2004 fra DMU. ISBN 87-7772-797-5. 
Rapporten er omtalt i DMUNyt, nr. 
6, marts 2004. Både den tekniske 
rapport og DMUnyt kan hentes på 
www.dmu.dk.

Arsen og drikkevandskriterier
Med baggrund i en gennemgang af, 
hvorledes det nuværende drikke-
vandskriterium for arsen er fastsat, 
rejser forfatterne spørgsmålet, om 
Danmark bør gå foran og sænke det 
nuværende kriterium på 10 µg/l. 

Astrid Zeuthen Jeppsen og Loren 
Ramsay, WaterTech. Vand og Jord, 11. 
årgang, nr. 2, maj 2004, side 68-69 
ISSN 0908-7761.

 

Elektrokemisk rensning af forure-
net grundvand
DHI – Institut for Vand og Miljø, 
Rambøll og HOH – Water Techno-
logy har i samarbejde udviklet en 
semimobil elektrokemisk reaktor til 
fjernelse af organiske stoffer i vand. 
Reaktoren afprøves nu i pilotskala 
på en renserigrund i Roskilde Amt. 
Artiklen gennemgår metoden og 
viser resultater fra undersøgelser, 
der viser, at metoden er velegnet til 
nedbrydning af en lang række stoffer 
som chlorerede opløsningsmidler, 
oliekomponenter, halomethaner og 
pesticider. På nuværende tidspunkt 
er nedbrydningstiden ikke høj nok, 
men indledende undersøgelser med 
kombineret anvendelse af elektro-
kemi og ultralyd har forøget hastig-
heden.

Dorthe Lærke Bruun, Olaf W. 
Asmussen, Lizzie Andersen et al. 
Dansk Kemi, 35. årgang, nr. 5, maj 
2004, side 36-38. ISSN 0011-6335. 

Reaktive vægge og filtre med 
jernspåner – en sammenfatning
Brugen af jernspåner i reaktive 
vægge og vandbehandlingsfiltre 
har været anvendt på en lang række 
lokaliteter i udlandet til grundvands-
oprensning og er nu også afprøvet i 
fem tilfælde under danske forhold. 
Fire ud af de fem projekter levede 
op til forventningerne. Det sidste 
projekt, som afprøvede et jernspå-
nefilter over for PCE, gav en ufor-
klarlig lav virkningsgrad for filtret. 
Det anbefales i kommende konkrete 
sager at lave forundersøgelser i form 

4Afværgeteknik 
og monitering
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af laboratorieforsøg, med mindre der 
er tale om blødt vand uden indhold 
af nitrat. 

Peter Kjeldsen, DTU. Miljøprojekt 
nr. 916 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-
7614-229-9. Publikationen kan hentes 
på www.mst.dk.

Vakuumventilering – erfaring 
med monitering og optimering 
af drift
Oprensningen på en PCE-forurenet 
lokalitet i Ikast er fulgt over en 
periode på 3 år ved hjælp af auto-
matiske GC-målinger af poreluften 
og manuelle prøvetagninger af jord, 
grundvand og poreluft. På baggrund 
heraf er der foretaget beregninger af 
forureningsfjernelsen og ligevægten 
for forureningsfordelingen mellem 
jord, grundvand og poreluft. End-
videre er der opstillet en empirisk 
model for estimering af forurenings-
fjernelsen forud for udførelse af 
vakuumventilering. 

Ole Kiilerich, Lotte Hjerrild. Miljø-
projekt nr. 898 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-166-7. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk.

Rensning af jord i metroens tun-
nelrør
ORC-metoden er afprøvet over for 
en forurening med benzin på en 
tidligere tankstation på Falkoner Allé 
på Frederiksberg. Metrotunnellen 
skulle gå gennem området. Det var 
nødvendigt af hensyn til arbejdsmil-
jøet for tunnelarbejderne og for at 
undgå store omkostninger til bort-

skaffelse af forurenet jord at foretage 
en oprensning. Da forureningen 
var i moræneler blev magnesium-
peroxid injiceret under tryk for at få 
en bedre fordeling i formationen. 
Monitering viser, at injiceringen har 
haft en effekt på iltkoncentrationen 
i grundvandet. Prøver fra jorden 
viser, at der er sket en nedbrydning 
af forureningen i dele af de områder, 
der blev behandlet.

Steffen Damgaard Nielsen og 
Kristian Kirkebjerg, Carl Bro Gruppen. 
Stads og Havneingeniøren, 95. årgang, 
nr. 6/7, juni-juli 2004, side 53-54 ISSN 
0038-8947. 

Miljøfordel når vandet ikke skal 
kunne drikkes
Virksomheder med et stort vandfor-
brug har sjældent behov for drikke-
vandskvalitet og kan opnå fordele 
ved at bruge alternative vandkilder, 
som f.eks. vand fra afværgeboringer. 
I den forbindelse kan det nævnes, at 
der oppumpes ca. 5 mio. kubikmeter 
vand om året fra forurenede grunde. 
På den baggrund har Miljøstyrelsen 
udarbejdet en rapport, som 
omhandler anvendelsesområder 
for sekundavand, og der er udarbej-
det et forslag til en standardaftale 
mellem producent og modtager.

MiljøNYT.dk, nr. 8, juni 2004 fra 
Miljøstyrelsen. Artiklen bygger på 
rapporten ”Udredningsprojekt for 
anvendelsesområder for genbrug af 
sekundavand til industrielle formål, 
herunder identifikation af potentielle 
risici”. Rapporten kan ligesom Miljønyt 
hentes på www.mst.dk.
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Umættet zone
Dette kompendium fra ATV Jord og 
Grundvand indeholder både indlæg 
om transport, herunder gastransport 
og diffusionsprocesser, og indlæg 
om instrumentering samt nedbryd-
ning i den umættede zone

”Umættet zone” ATV Jord og Grund-
vand, april 2004. ISBN 87-90070-
93-3. Resumé af kompendiets artikler 
findes i litteraturdatabasen LIX på 
www.avjinfo.dk.

SkyTEM – grundvandskortlæg-
ning med helikopter
En af de nyeste og mest avancerede 
geofysiske målemetoder er SkyTEM. 
Denne artikel fortæller om den nye 
metode og beskriver 5 forsøgsmå-
linger. Forfatteren konkluderer, at 
detaljeringsgraden er langt højere, 
end den man hidtil har set ved TEM-
kortlægninger.

Max Halkjær, Kurt Sørensen og 
Esben Auken, Aarhus Universitet. 
Geologisk Nyt, nr. 2, april 2004. ISSN 
0906-6861.

5Hardware og 
metodebeskrivelser

Geologi, 
hydrogeologi og 
hydrologi

Vurdering af metoder til analyse 
af olie i jord
Projektet omfatter afprøvning og 
optimering af analysemetode til 
vurdering af indholdet af kulbrinter 
i jord (C6-C40, BTEX’er og PAH’er) 
samt udvikling af metode til at 
skelne mellem biogene og petrogene 
kulbrinter.

Karen Bielsen Halling, Kristina 
Bolbro Bielsen, Johnny Madsen et al. 
Miljøprojekt nr. 905 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-197-7. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk.

Ny anvisning om olieudskillere
Rørcentret ved Teknologisk Insti-
tut har samlet alle nye tiltag i en 
ny anvisning om olieudskillere. 
Anvisningen behandler emner 
som: Lovgivning og miljøkrav, valg, 
dimensionering og projektering af 
olieudskillere, tæthedsprøvning, 
reparationsmetoder samt en beskri-
velse af ældre olieudskillere.

Inge Faldager, Teknologisk Institut. 
Stads og Havneingeniøren, 95. årgang, 
nr. 4, april 2004, side 68-69 ISSN 
0038-8947. 

Analyse af oliekomponenter i 
sediment
Artiklen starter med en god beskri-
velse af bestanddelene i olie, 
herunder nogle eksempler på, hvad 
der kan give interferens ved analyse 
for olie i havsediment. Herefter 
følger en beskrivelse af den metode, 
som er valgt. Metoden bygger på 
ekstration med methanol med en 
efterfølgende oprensning og bestem-
melse ved GC-FID og GC-MS-SIM. 
Det konkluderes, at metoden fører 
til ekstrakter, hvor en stor del af de 
”naturlige” komponenter er fjernet.

Hanne Sofie Boysen, A/S AnalyCen. 
Dansk Kemi, 35. årgang, nr. 6/7 juni 
2004, side 26-28. ISSN 0011-6335. 
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Ajour med referater m.m.
Nu overvåger vi også, hvornår der kommer nye referater, statusnotater, årsberetninger m.m.

Depotrådet, referat Møde den 16. december 2003 
Depotrådet, redegørelse 2002  Publiceret december 2003
Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 5. december 2002
Miljøpuljerådet, referat Møde den 28. oktober 2003
Miljøstyrelsens årsrapport Udgivet april 2004
OM, årsberetning, 2002 Udgivet september 2003
Teknologiprogrammet, program 2004 Januar 2004

Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo
Materialet kan hentes fra www.mst.dk 


len er der samlet 15 anbefalinger om 
udbud og udlicitering.

Andrew Langkjær, Vejdirektoratet. 
Stads og Havneingeniøren, 95. årgang, 
nr. 5, maj 2004, side 59-60 ISSN 0038-
8947. 

DHI – Institut for Vand og Miljø
Denne artikel giver et portræt af 
DHI. Artiklen er den første i en serie 
om danske forskningsmiljøer. For-
uden en generel omtale af DHI med 
angivelse af de vigtigste nøgletal, 
indeholder portrættet en beskrivelse 
af bl.a. DHI’s arbejde med udvikling 
af en elektrokemisk rensemetode for 
rensning af grundvand, spildevand 
og procesvand. 

Vand og Jord, 11. årgang, nr. 2, maj 
2004, side 62-63. ISSN 0908-7761. 

Forurening med chlorerede 
opløsningsmidler lukker stor 
vandforsyning
Københavns Energi har netop lukket 
en stor kildeplads, der giver over 1 
mio. kubikmeter drikkevand om året. 
Det drejer sig om den sydlige del af 
Klidepalds XIII, som ligger ved Fre-
derikssundsvej. Lukningen skyldes 
fund af chlorerede opløsningsmidler 
over drikkevandskriteriet.

Stads og Havneingeniøren, 95. 
årgang, nr. 5, maj 2004, side 73. ISSN 
0038-8947. 

Kommuner og entreprenører i 
dialog om udbud og udlicitering
Artiklen indeholder konklusionerne 
efter et dialogseminar mellem 30 
kommunaltekniske chefer og ledere 
fra en række entreprenørvirksom-
heder. Blandt konklusionerne 
nævnes, at udbudsmaterialet skal 
være klart og entydigt, der skal være 
fælles retningslinier fra imkostnings-
beregninger, og der skal være mere 
åbenhed i udbudsprocessen. I artik-

Andre udgivelser  





Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. 
Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til avjinfo@arf.dk. 

kursus-kalender
kursus-kalender
kursus-kalender
kursus-kalender

Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

19.-22. juli 2004 Groundwater Quality University of Waterloo Waterloo, Ontario, 
Canada 

www.science.uwaterloo.ca/
earth/conference2004/gwrc/  

24.-28. oktober 2004 Oxidation and Reduc-
tion Technologies for 
In-Situ Treatment of 
Soil and Groundwater 

ENVIRON Internatio-
nal Corporation 

Town and Country 
Resort & Convention 
Center, San Diego, 
Californien, USA 

www.redoxtech.com  

24.-27. januar 2005 Third International 
Conference on Reme-
diation of Contami-
nated Sediments 

Battelle New Orleans, Loui-
siana, USA 

www.battelle.org/
sedimentscon  

3.-7. oktober 2005 ConSoil 2005 FZK/TNO/brgm Bordeaux, Frankrig www.consoil.de  


