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”Helt overordnet hænger jordloven 
sammen, der er enkelte undtagelser, 
men vi har i princippet fået det in-
strument vi havde behov for”. Så 
kort og klar var udmeldingen fra 
amternes repræsentant, afdelingsleder 
Jan Huus Vestergaard, Vestsjællands 
Amt på ATV-mødet om erfaringer 
med jordloven efter halvandet års 
virke. Det glædede naturligvis kon-
torchef Palle Boeck fra Miljøstyrelsen, 
som i sit indlæg lagde stor vægt på 
den positive virkning loven har haft 
på prioriteringen af indsatsen. I 2000 
blev der stort set kun gennemført of-
fentlige afværgeforanstaltninger i ind-
satsområderne, dvs. boligområder og 
OSD. Han kunne også påvise, at 
kortlægningsopgaven lægger beslag på 
mange ressourcer i amterne og kom-
munerne.

Netop kortlægningens omfang og 
de uklare regler var et gennemgående 
tema for mødets øvrige indlæg, lige-
som opgavefordelingen mellem amt 
og kommune stadig er vanskelig at 
fastlægge helt entydigt. Også anmeld-
elsesordningerne for jordflytning blev 
fremhævet som et stort problem. 
På det økonomiske område var der 
en sjælden ”våbenhvile”. Udmeldingen 
fra Miljøstyrelsen var klar, ”vi kan 
ikke forvente øgede bevillinger til 
dette område”, sagde Palle Boeck, og 
svaret fra amterne og kommunerne 
kom prompte, ”så må opgaven tage 
længere tid, ambitionsniveauet sænkes 
eller kortlægningssystemet forenkles”.

Min konklusion på mødets indlæg 
er, at loven i princippet er god, og 
i praksis giver alle aktører mere ar-
bejde. På det administrative plan er 
der et stort behov for en revision af 
reglerne om kortlægningen, så vi får 
mere miljø og mindre administration 

ud af den store indsats, der ydes. På 
det praktiske plan er det særligt an-
meldelsesordningen, der giver proble-
mer. Disse to områder kan allerede nu 
udpeges som hovedemner, når loven 
skal have et eftersyn i 2003. 

Værditabsordningen kunne også 
blive et emne til diskussion, og det 
vil kunne ske på baggrund af den 
evalueringsrapport som Miljøstyrel-
sen har udgivet. Rapporten konklu-
derer, at ordningen har været velfun-
gerende, og at det i vidt omfang er 
lykkedes at nå de ønskede resultater. 
Evalueringen indeholder i øvrigt en 
indgående og meget interessant dis-
kussion af et spørgsmål, som alle par-
ter har skændtes om i årevis: Hvad 
er formålet med værditabsordningen? 
Rapporten fører en nuanceret diskus-
sion med sig selv, og den bør læses 
i sin helhed. Jeg vil blot citere to af 
konklusionerne, som set med amter-
nes øjne er med til at afgøre en åre-
lang diskussion om administrations-
praksis:

”Administrationen af VTO i 
amterne er præget af, at disse institu-
tioner er miljømyndigheder og derfor 
normalt arbejder med miljøproblemer 
i andre sammenhænge end VTO. Det 
faglige niveau for VTO-sager er således 
på samme (høje) niveau som depotsa-
ger”.

”De valgte løsninger og metoder er de 
samme, som anvendes i depotsagerne. 
Dette gælder de tekniske løsninger og de 
økonomiske former, som sagerne styres 
efter. På baggrund af analyserne vurde-
res det, at VTO-sager gennemføres til 
de samme omkostninger, som depotsa-
ger gennemføres til”.
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Amternes Videncenter for Jordforurenings primære opgave er at indsamle, 
bearbejde og formidle viden om miljømæssige problemer inden for det 
område, som afgrænses af Lov om forurenet jord. Vi skal opspore og være 
på forkant med nye metoder til undersøgelser og afværge af forureninger. 
Vi arbejder med både administrative og tekniske problemstillinger, udgiver 
rapporter, nyhedsbreve, afholder efteruddannelseskurser m.m. Vi samarbejder 
med amter, kommuner, Miljøstyrelsen, de højere læreanstalter, rådgivende 
ingeniørfirmaer m.fl. om bl.a. udredninger, undersøgelser og undervisning.

Kontoret ejes af Amtsrådsforeningen og Københavns og Frederiksberg Kom-
muner og er placeret i Amternes Hus på østerbro. Kontoret består i det daglige 
af en kontorchef, to akademiske medarbejdere og en sekretær. 

Har du lyst til at
•  være med til at udvikle vidensdeling og netværkssamarbejde mellem offentlige
   organisationer,
•  arbejde med aktuelle administrative og tekniske problemstillinger inden for det 
   område, som afgrænses af Lov om forurenet jord samt 
•  arbejde med uddannelse og formidling af ny viden, 

så kan vi tilbyde en ledig stilling til besættelse snarest, 
eller senest den 1. oktober 2001.

Vi forestiller os, at du 
•  har et indgående kendskab til administrative og tekniske forhold inden for 
   jordforureningsområdet, 
• har erfaring med projektledelse, undervisning og formidling, 
•  har en relevant naturvidenskabelig eller samfundsfaglig uddannelse,
•  er udadvendt, engageret og har en professionel indstilling til dit arbejde, samt 
   at du
•  har lyst til og mulighed for både møde- og rejseaktivitet i ind- og udland.

Du får til gengæld
•  et selvstændigt job med rige muligheder for faglig og personlig udvikling,
•  et arbejdsmiljø, der er præget af dialog og samarbejde.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på vilkår efter gældende overenskomst mellem Amtsrådsforeningen 
og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Lønnen fastsættes efter 
principperne i amternes Lønsystem 2000.

Vil du vide mere
Kontakt kontorchef Lars Kaalund, tlf.: 35 29 81 57 eller e-mail: lak@arf.dk

Ansøgning
Ansøgning ”mrk. 920-115524” skal være Amternes Videncenter for Jordforurening, 
Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København ø i hænde senest den 6. august 
2001, kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.

Amternes Videncenter 
for Jordforurening   

Medarbejder til 
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Ny bog om Lov om forurenet jord

Ny raport fra AVJ
Håndbog om feltmetoder til analyse af forurenet jord

Formålet med håndbogen er at 
højne kvalitetsniveauet ved brugen 
af feltmetoder til tekniske under-
søgelser og oprydninger samt at 
øge kvalitetsbevidstheden hos bru-
gere og modtagere.

Håndbogen beskriver, hvilke felt-
metoder der kan anvendes ved 
undersøgelse af jordforurening, og 
hvornår det er relevant, at de tages 
i anvendelse. Den beskriver, hvilke 
kvalitetskrav og valideringsdata der 
bør stilles til dokumentationen af 
feltmetoderne i forbindelse med for-
ureningsundersøgelser samt ved af-
prøvning af nye metoder. Desuden 
angiver den tekniske beskrivelser for 

en række feltmetoder, deres måleom-
råder, fordele og ulemper samt om 
der findes relevante valideringsdata 
til dokumentation af metodens yde-
evne.

Håndbogen understreger, at felt-
metoder ikke må bruges ukritisk. 
Man skal både have kendskab til en 
metodes begrænsning og til de for-
dele, der kan opnås ved anvendelse 
af en feltmetode.

Håndbogen er udgivet i en hoved- 
og bilagsrapport:

-  Hovedrapporten beskriver bag-
grunden for anvendelse af feltmeto-
der og en klassificering af deres yde-
evne og kvalitet.

-   Bilagsrapporten er en opslagsbog 
til brug ved udvælgelse af specifikke 
feltmetoder i forbindelse med 
konkrete undersøgelser/afværgepro-
jekter. 
Der er tre indgange til valg af en 
egnet feltmetode:
-  Analyseparametre (hvilke stoffer?)
-  Analysemetoder  (hvilken me-
tode?)
-  Krav til analysekvaliteten (hvor 
specifik/nøjagtig?).
Håndbogen med bilag kan hentes 
på: www.avjinfo.dk l

Forurenet jord
Hovedemnerne i Forurenet jord er 
kortlægning af forurenede arealer, 
påbudsadgangen til forurener og 
grundejer, værditabsordningen samt 
erstatningskrav i forbindelse med 
forurenet jord i og uden for kontrakt.

Bogen beskriver bl.a. jordforure-
ningslovens kortlægningssystem ud 
fra lovens forarbejder og sammen-
holder dette med Miljøstyrelsens vej-
ledninger. Der  redegøres for, hvor-
når et areal kan kortlægges som 
forurenet og for retsvirkningerne af 
kortlægning, herunder hvilke krav 
myndighederne kan stille i forbin-
delse med  byggeri og anlæg på for-
urenede grunde.

Den med jordforureningsloven 
indførte værditabsordning, der af-

løser værditabsloven, gennemgås og 
der fokuseres både på de retlige og 
administrative ændringer, gennem-
ført dels med værditabsordningen 
og dels gennem praksis under værdi-
tabsloven.

Forurenet jord indeholder endvi-
dere en grundig gennemgang af 
myndighedernes adgang til at ud-
stede undersøgelsespåbud og opryd-
ningspåbud set i lyset af jordforure-
ningslovens forarbejder og retsprak-
sis. Der redegøres for betydningen 
af fastlæggelsen af forureningstids-
punktet - og for villaolietanke tids-
punktet for konstateringen af for-
ureningen. I samme forbindelse be-
handles jordforureningslovens krav 
om forsikring af villaolietanke samt 
den af olieselskaberne etablerede 

samlede forsikringsordning. Derud-
over beskrives en række erstatnings-
retlige forhold i forbindelse med for-
urenet jord, herunder det alminde-
lige erstatningsansvar for fejl eller 
forsømmelser, det for nogle virksom-
heder skærpede erstatningsansvar i 
miljøerstatningsloven, retsforholdet 
mellem køber og sælger ved handel 
med forurenede ejendomme og for-
holdet mellem lejere og udlejere.

Bogen er skrevet af Birgitte Refn 
Wenzel og Vivi Bruhn Knudsen. 
Forfatterne er praktiserende advo-
kater med lang erfaring inden for 
miljøretten.l  

Nye 
udgivelser

t
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Evaluering vedrørende afprøvning af 

metode 
til miljøvurdering
af afværgeprojekter i amtslig regi
Af Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt

Baggrund og formål
Københavns Amt har med støtte fra Amternes Videncenter 
for Jordforurening gennemført et projekt vedrørende af-
prøvning af metode til miljøvurdering af afværgeprojekter. 
Metoden, som er afprøvet, er udviklet i Banestyrelsens og 
DSB´s regi med støtte fra EU´s LIFE-program og Miljøsty-
relsens Teknologiprogram.

Hovedformålet med projektet var at få afprøvet miljø-
vurderingsmetoden på konkrete amtslige oprensningssager. 
Det vil sige, at miljøvurderingen skulle være et delelement 
i en konkret sagsbehandling, og skulle indgå i en helhed af-
balanceret med en række andre planlægningsmæssige, tek-
niske og økonomiske hensyn og vurderinger.

Som et led i afprøvningen blev fire igangværende af-
værgeprojekter, som var forurenede med chlorerede opløs-
ningsmidler, underkastet en nøjere miljøvurdering. I for-
bindelse hermed skulle der ske en “træning” af amtets med-
arbejdere i brugen af miljøvurderingsmetoden. Endvidere 
var det målet, at der skulle ske en erfaringsopbygning både 
inden for de berørte typer af oprensningsprojekter og i 
anvendelsen af miljøvurderingsmetoden i amtslig regi.

Amtets rådgivere i de fire igangværende afværgeprojekter 
blev inviteret til at deltage i “træningsforløbet”. Hensigten 
med, at både amtets og rådgivernes medarbejdere deltog 
i afprøvningen var at opnå en videns-overførsel mellem 
parterne, og at erfaringsopsamlingen i forbindelse med den 
praktiske anvendelse af miljøvurderingsmetoden omfattede 
synspunkter fra begge “brugergrupper”.

De deltagende rådgivere, som var Falkenberg, GEO, 
RAMBØLL og NIRAS bidrog med finansiering af egne ti-
mer i de fælles afprøvnings- og udviklingsforløb. NIRAS 
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blev aflønnet for oplæg i forbindelse med møderækken og 
for udarbejdelse af evalueringsnotat. Ud over de deltagende 
rådgivere og amtslige medarbejdere deltog Banestyrelsen 
og Amternes Videncenter i møderækken. 

Erfaringer og perspektiver med miljøvurderingsme-
toden   
Følgende erfaringer med anvendelse af miljøvurderingsme-
toden på amtslige afværgeprojekter skal fremhæves:

Generelt
•   Miljøvurderingsmetoden bidrager til et mere kvalificeret 
beslutningsgrundlag,  og giver dermed en større sikkerhed 
for, at de rigtige beslutninger træffes.
•   De foreliggende skematiske opstillinger og værktøjer vir-
ker operationelle og relativt 
brugervenlige.
•   De gennemførte sager viser, at det er vigtigt, at miljø-
vurderingen af afværgeprojekter anvendes i sammenhæng 
med de øvrige krav til udarbejdelse af afværgeprogram og 
projektforslag, således at miljøvurderingen kan integreres 
fuldt ud i beslutningsgrundlaget på lige fod med den tekni-
ske og økonomiske vurdering.

Erfaringer i forhold til gennemførelse af overordnet 
miljøvurdering af afværgeprojekter
•   Den overordnede miljøvurdering bidrager til kvalitets-
sikring mod at overse forhold eller muligheder.
•   Miljøvurderinger af afværgeprojekter kan gennemføres 
på afværgeprogram- og projektforslagsniveau med et for-
holdsmæssigt begrænset tidsforbrug.

Erfaringer i forhold til gennemførelse af detaljeret 
miljøvurdering af afværgeprojekter
•   Miljøvurderingerne kan i en dokumenteret form give 
inspiration til alternative teknologier og materialevalg. 
•   Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre miljøvurde-
ringer på projektniveau (i forbindelse med detailprojekte-
ring) og på det etablerede (afsluttede) projekt. Det vil imid-
lertid være relativt tidskrævende at gennemføre detaljeret 
miljøvurdering på disse projektfaser i alle afværgeprojekter.
•   Der kræves en vis baggrundsviden af brugeren om livs-
cyklusvurdering for at kunne tolke beregningsresultater og 
forholde sig kritisk hertil. For den utrænede bruger kan 
det således være vanskeligt at uddrage klare konklusioner af 
miljøvurderingerne. 
•   Vurderingen af miljøgevinster er vanskelig at håndtere, 
og der vurderes at være et behov for videreudvikling af 
koncepter og værktøjer på dette område.

Den aktuelle møderække har givet Københavns Amt in-
spiration til at arbejde videre med miljøvurderinger af 
afværgeprojekter. Det umiddelbare perspektiv er at inte-
grere den overordnede miljøvurdering i afværgeprogramfa-
sen som en del af beslutningsgrundlaget på lige fod med 
den tekniske og økonomiske vurdering af projekterne. Her-
ved opnås en samlet dokumentation for beslutningsgrund-
laget, for såvel forvaltningen som politikerne. 

Med henblik på at sikre en relativ ensartet og systematisk 
tilgang til miljøvurdering af afværgeprojekter vil Køben-
havns Amt i den nærmeste fremtid foretage en tilpasning 
af amtets eksisterende paradigmaer for afværgeprogrammer 
og projektforslag ved at indarbejde krav til form og indhold 
af miljøvurdering af afværgeprojekter. Målet er at sikre et 
operativt (og ikke for tidskrævende) værktøj til planlægning 
og miljømæssig optimering af afværgeprojekter og revurde-
ring af eksisterende projekter i drift.l 
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Field Screening 
Europa 2001
Af Jacqueline Falkenberg, NIRAS

Den anden internationale konference 
om feltmålinger blev afholdt i Karls-
ruhe den 14.-16. maj 2001.  Konferen-
cen omfattede både analysestrategier 
og -teknikker ved undersøgelse af for-
urenet jord, vand, luft og affald.

Generelle indtryk
Umiddelbart gav flere deltagere ud-
tryk for, at konferencen var af mindre 
omfang end i 1997, hvad angik antal 
deltagere og firmaudstillinger. Vi var i 
alt tre danske deltagere - der var ingen 
danske indlæg eller posters.

Konferencen skuffede på det orga-
nisatoriske plan, og udbyttet af delta-
gelsen i konferencen blev derved for-
ringet.

De organisatoriske svagheder var 
følgende:

• De skriftlige indlæg vil først ud-
komme til august 2001. Dette er især 
problematisk, da programmet var op-
delt i tre parallelle sessions og det ikke 
var muligt at vurdere, om et indlæg 
var af interesse.

• Grupperingen af indlæg i en ses-
sion virkede ofte tilfældig og det var 
ikke entydigt, hvilken målgruppe eller 
hovedemne, der blev behandlet. Da 
konferencen spændte fra tekniske ind-
læg om udvikling af udstyr til erfa-
ringer ved anvendelse, var dette også 
problematisk. 

• Der var ikke sat tilstrækkelig tid 
af til spørgsmål og diskussion. 

Et lille udpluk af emner beskrives 
nedenunder.

Udvikling af ny sensor
Flere af indlæggene omhandlede af-
prøvning af prototyper på laborato-
rier, dvs. før den praktiske afprøvning 

i felten. For flere af måleteknikkerne 
med kemiske sensorer er der udført 
en række afprøvninger af sensortypen, 
idet responsen er forskellig og des-
uden afhængig af det anvendte kemi-
ske stof. Der blev bl.a. præsenteret et 
indlæg om et sensorkabel (FCI Petro-
sense), som kan lægges under tanke, 
ledninger eller lossepladser. Kablet af-
giver et signal ved lækage eller spild, 
og afstanden (langs kablet) til spildet 
kan aflæses.

Electronic Noses, EN
Der blev afholdt et mini-symposium 
om “Electronic Noses, EN”, som var 
bedre organiseret end konferencen, 
idet abstrakts blev uddelt før de 
mundtlige indlæg.

 EN består af en “array” af billige og 
små gassensorer. En typisk sensorchip 
består af 5-38 sensorsegmenter (halv-
leder af metaloxider). Hvert segment 
har forskellig selektivitet og respons 
for en specifikke gasart. Den relative 
respons for de forskellige segmenter 
giver et karakteristisk mønster. Re-
sponsen kan kalibreres ift. en stan-
dardgas. Ved blandinger fås et karak-
teristisk mønster (et fingerprint), som 
kan anvendes kvalitativt ved screening 
for og afgrænsning af forurening. 

EN måler flygtige gasser og har 
været anvendt til indeluft, og 
industriemissioner samt til forurenet 
jord eller bygningsmaterialer (som 
headspace-prøver). Det forventes, at 
EN-systemer kan anvendes i private 
boliger, biler, fabrikker og mange an-
dre steder, bl.a. til lugtvurdering i lev-
nedsmiddelindustrien, fra landbrug 
og dyrebestande til at vurdere termit-
angreb i boliger og til at vurdere læ-



7AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  5/2001  

 20
0

1
kage af industrikemikalier. 
www.airsense.com
www.eurodeur.com

Anvendelse af feltmålinger
Et indlæg fra Brandvæsenet i Mann-
heim om deres mobile analyselabora-
torium var især inspirerende. Det mo-
bile laboratorium var udrustet med 
alle former for analyseudstyr, såsom 
GC/MS, PID, IR samt testrør og en 
ion-selektiv detektor, der anvendes til 
at identificere ukendte forureninger, 
især gasarterne.

Det mobile analyselaboratorium 
kan benyttes ved alle former for 
uheld, hvor der er risiko for udslip 
af kemikalier. Til det formål er der 
udviklet en række simple procedurer, 
som giver kvalitative eller semi-kva-
litative oplysninger med henblik på 
iværksættelse af et passende bered-
skab.

Analyselaboratoriet var selvfølgelig 
udstyret med mobiltelefoner, fax, ra-
diosystemer, internetforbindelse, GPS 
samt computer med en metrologisk 
model til beregning af spredning samt 
databaser vedrørende kemiske stoffer, 
farlighed, toksikologi m.v.

Følgende webkilder er angivet:
www.manheim.de/feurwehr/
technik/messtech/mess_index.htm
www.chemiefall.de
www.raesystems.com
www.bruker.de
www.gefahrstoff-info.de/gdl/
index.htm

Manual om on-site analyseteknik-
ker
I Baden-Württemberg har man udar-
bejdet en manual til anvendelse af 

on-site analyseteknikker på forure-
nede grunde. Manualen er på tysk, 
og beskriver analysemetoder, strate-
gier, kvalitetsmål, dynamisk arbejds-
planlægning, kvalitetssikring og do-
kumentation. Med dokumentationen 
menes også beslutningskriterier ved 
valg af en strategi eller en teknik. Ma-
nualen omfatter en oversigtstabel over 
forureningsparametre og analyseme-
toder.

US EPA Workshop: Dynamiske 
arbejdsplaner

US EPA præsenterede 6 indlæg 
med udgangspunkt i “The Triad Ap-
proach”. Set med danske briller var 
der ikke så meget nyt, men ameri-
kanernes professionelle og overbevi-
sende præsentationsstil kan altid im-
ponere. “The Triad Approach” består 
af følgende aspekter:

• Optimering (iht. økonomi, data-
mængder og tid) af analysestrategier 
ved anvendelse af feltmålinger. 

• Systematisk planlægning for at 
sikre en målrettet og optimeret ind-
sats, med udgangspunkt i den nød-
vendige dataindsamling igennem alle 
faser fra den indledende undersøgelse 
til afværge- og kontrolfasen.

• Dynamiske arbejdsplaner, hvor 
arbejdet justeres løbende iht. til de 
indsamlede data og graden af over-
ensstemmelse med den konceptuelle 
forureningsmodel.

Selvom man må mene, at danske 
undersøgelsesstrategier i mange år har 
omfattet disse overvejelser, kan man 
notere, at amerikanere tilsyneladende 
strukturerer deres metodologier så 
hvert enkelt strategitrin og beslut-
ningsproces synliggøres. Endvidere 

indarbejdes en løbende revidering af 
og forståelse for den konceptuelle 
forureningsmodel i den dynamiske 
beslutningsproces med en resulter-
ende forbedring af kvaliteten af det 
udførte arbejde til følge.

De konkrete indlæg vedr.  “The 
Triad Approach” omhandlede brug 
af immunoassay-teknikker (TNT og 
RDX ved et militæranlæg), og  rønt-
genteknikker for metaller (EDXRF).

Geostatistik
Endvidere blev der præsenteret geo-
statistiske metoder til at modellere af-
hængighed af metalkoncentrationer i 
byjord samt til at identificere lokale 
punktkilder. Ved geostatistiske meto-
der kan man skelne mellem naturlig 
baggrund, diffus byforurening og lo-
kal punktforurening med tungmetal-
ler. Hypotesen er, at geokemiske data 
vil vise en rumlig afhængighed (sam-
menlignelighed falder med afstand), 
og dette kan udtrykkes med et ekspe-
rimentale semivariogram.

In-situ billeder
Blandt kuriositeterne kan nævnes et 
indlæg om optagelse af  billeder af 
jordprofilen fra et vindue (5 x 7 mm) 
under nedpresning på CPT-udstyr. 
Herved gives mulighed at se, hvordan 
en forurening, f.eks. tjære eller olie, 
spreder sig i jordmatrixen.  
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PlanDK  - 
en datamodel for digitale 
plandata 
Download den endelige udgave af PlanDK - 
se nederst på siden 

PlanDK beskriver, hvordan digitale plandata og GIS-systemer kan 
anvendes i den fysiske planlægning. Modellen sikrer en både teknisk 
og administrativ optimal etablering og udveksling af digitale plandata 
mellem stat, amter og kommuner. ”Datamodellen” er udviklet af 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, Kommunal 
Teknisk Chefforening, Snaptun (amternes GIS-samarbejde), EKKO 
(EDB og Kortgruppen i KøbenhavnsOmrådet) og Landsplanafdelin-
gen. Kampsax har fungeret som konsulent for modeludviklingen. 
PlanDK anbefales til alle offentlige myndigheder, der arbejder med 
fysisk planlægning, og som benytter eller ønsker at benytte GIS. 
Idéen er, at den fælles datamodel skal sikre en større overskuelighed 
i planarbejdet, bedre udveksling af data mellem kommune, amt og 
stat, samt at dobbeltarbejde undgås.  PlanDK har i to omgange 
været til høring hos kommuner og amter. Seneste høringsperiode 
blev afsluttet den 1. februar 2001. Der er kommet mange konstruk-
tive input - fra detailbemærkninger til mere overordnede ønsker. Spe-
cielt har ønsket om en sammenhæng mellem digitale plandata og 
Planregisteret været nævnt. Generelt har der under hele processen 
været stor opbakning bag udarbejdelsen af PlanDK. Som opfølgning 
på arbejdet med PlanDK vil der blive etableret et fagdatacenter for 
digitale plandata. Datamodelgruppen, som har udarbejdet PlanDK, 
vil indgå i fagdatacenteret sammen med en række andre relevante 
offentlige myndigheder. Kommissoriet for det nye fagdatacenter vil 
bl.a. indeholde følgende opgaver: At rådgive i forbindelse med 
PlanDK’s implementering hos kommuner, amter og stat. At evaluere 
og justere datamodellen. At sikre tilstedeværelsen af og adgangen 
til opdaterede landsdækkende digitale plandata. At sikre samspillet 
mellem digitale plandata og Planregisteret. At sikre tilgængeligheden 
til de landsdækkende digitale plandata, f.eks. via en offentlig infor-
mationsserver. At rådgive kommuner og amter i forbindelse med 
etablering af digitale plandata - Planregisteret Specielt. Sammen-
hængen med Planregisteret bliver vigtig i opfølgningsarbejdet. Land-
splanafdelingen har sammen med By- og Boligministeriet planlagt at 
udvikle rutiner, der gør det muligt at overføre data mellem lokale GIS-
systemer og Planregisteret. I praksis vil det betyde, at hvis en kom-
mune har etableret sine digitale plangrænser i overensstemmelse 
med PlanDK (og på baggrund af Det Digitale Matrikelkort) kan 
data fra GIS-systemet automatisk overføres til Planregisteret. Data 
behøver så kun at blive registreret ét sted, og samtidig kan oplys-
ningerne i Planregisteret løbende opdateres. De omtalte rutiner vil 
blive stillet gratis til rådighed for offentlige myndigheder. PlanDK kan 
downloades i PDF-format på http://www.mem.dk/lpa/landsplan/gis/
Datamodel/Rapport_PlanDK.pdf 
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Teknisk Miljøleder - 
en masteruddannelse fra 
Danmarks Tekniske Universitet

Miljøministeriets lovsamling findes på denne adresse:  http://www.mem.dk/
love/index.htm ,som er hurtigere end www.retsinfo.dk. 

GeoFysikSamarbejdet er et samarbejde mellem de danske amtskommuner og 
Geologisk Institut på Århus Universitet. Samarbejdet blev indledt i oktober 
1999 og er udsprunget af den landsomfattende kortlægning af grundvandsres-
sourcen og dens beskyttelse www.geofysiksamarbejdet.au.dk.

Prøvetagning af porevand i umættet zone
Vi har tidligere skrevet om dette emne, siden da er der udviklet en ny dansk 
sonde, som både kan udtage porevand og poreluft samt måle jordfugtighed. 
Den kaldes COMBI MODULE-sonden, og er beskrevet på www.prenart.dk/
news.htm. Også et overvågningssystem er beskrevet, se www.prenart.dk/
soilwatch.htm.

DTU udbyder en masteruddannelse til Teknisk Miljøleder. Uddannelsen retter 
sig mod personer, der skal lede og koordinere miljøarbejde i virksomheder, 
organisationer og myndigheder. Uddannelsen forløber over fire semestre med 
en samlet arbejdsbelastning på 400 timer pr. semester. Uddannelsen starter 
i september 2001.

Læs mere om uddannelsen på web-adressen: http://www.tml.dtu.dk eller 
rekvirer en introduktionsfolder på studieforvaltningen/DTU (åben uddannelse) 
tlf. 45252525.

@@
WWWatch IT@
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FORSKERHJØRNET

Sprækker i moræneler
- hvornår og hvordan 
kan den ny viden anvendes
Grundvandsforskningen har opbygget viden og kompetence til 
konsekvensvurdering af sprækkers betydning for grundvands-
forurening under dæklag af moræneler. Hvis den ny viden anvendes, 
kan den sikre en bedre grundvandsbeskyttelse

Af Peter R. Jørgensen, lektor ved Geologisk Institut,
Københavns Universitet, GEOCENTER København

Moræneler og grundvand i Dan-
mark 
Hovedparten af drikkevandet i Dan-
mark indvindes fra grundvand, der 
tidligere blev regnet for at være be-
skyttet under dæklag af moræneler. 
Morænelerets grundvandsbeskyt-
tende egenskaber har de sidste godt 
10 år været genstand for en om-
fattende strategisk miljøforskning. 
Forskningen viser, at sprækker og an-
dre præferentielle strømningsveje i 
lerlagene udgør en afgørende risiko-

faktor for forurening af det underlig-
gende grundvand. 

Sprækkernes nu erkendte store be-
tydning for grundvandets forure-
ningstilstand  betyder selvsagt, at det 
er vigtigt, at der tages højde for dem, 
når amterne i disse år gennemfører 
den største indsats nogensinde for at 
kortlægge og sikre fremtidens grund-
vand. Transporten af forureningstof-
fer ændres væsentligt, når der er 
sprækker tilstede, og uden hensyn-
tagen til sprækkerne har de model- 
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og konsekvens-vurderinger, der fore-
tages, væsentligt forringet gyldighed. 
Hvis den ny viden anvendes, kan den 
hjælpe til at sikre en bedre grund-
vandsbeskyttelse.

Anvendelse af forskningsresulta-
ter 
Den strategiske grundvandsforskning 
er nu afsluttet og mange videnskabe-
lige artikler er skrevet - flere er på 
vej - og der er opbygget kompetence 
hos forskerne og de universitetskandi-
dater, der er uddannet undervejs. Der-
med er forudsætningerne skabt for 
det afgørende skridt, at myndigheder 
og rådgivere hjemtager den ny viden 
og udvikler den nødvendige kompe-
tence og erfaring hos medarbejderne 
i at anvende den som et ”operationelt 
værktøj”. 

Grundvandskortlægningen er et af 
de områder, hvor det er vigtigt at 
inddrage sprækketemaet og indsamle 
de nødvendige data til sprækkegrund-
vandsmodeller. Det er også vigtigt, 
at sprækkegrundvandsmodeller an-
vendes i konsekvensvurderingerne og 
prioriteringerne bag indsatsplanerne 
for områder med særlige drikke-
vandsinteresser. Oprydning af punkt-
kilder er et andet vigtigt anvendelses-
område, hvor afværgeprojekter kan 
opbygges mere optimalt, og deres 
driftsperiode samt driftsomkostninger 
bedømmes væsentligt mere realistisk 
ud fra sprækkedata og sprækkemodel-
ler. 

Temadag og kursus 
Som bidrag til hjemtagning af den ny 
viden gennemførte GEOCENTER Kø-
benhavn og Amternes Videncenter for 
Jordforurening (AVJ) for nyligt en te-
madag under titlen: 

“Sprækker i moræneler - hvordan 
den ny viden kan anvendes”.

På mødet gav forskere fra Grund-
vandsgruppen under det Strategiske 
Miljøforskningsprogram en koordine-
ret sammenfatning af en stor del af 
den nuværende viden set ud fra et 

anvendelsessynspunkt. Indlæggene på 
mødet er udgivet af AVJ og findes på 
www. avjinfo.dk.

 
Hovedemnerne for indlæggene 
var:
Sprækkedata og feltmetoder
- Statistiske data om sprækkers 

forekomst, hydrauliske egenskaber 
samt tolkninger af sprækkernes 
dannelse og graden af udvikling 
i relation til geologi og underlig-
gende grundvand.  

- Vurderinger af metoder til prøve-
tagning af vand i moræneaflejrin-
ger, herunder udtagning af mobilt 
vand fra sprækker.

Strømning og forureningstransport  
- Veldefinerede datasæt for sprække-

strømning og transport af en lang 
række forureningskomponenter i 
laboratorie- og feltforsøg. Disse 
data er til rådighed for tests af ma-
tematiske modeller, som påtænkes 
anvendt til konsekvensvurderinger 
af forureningstransport i moræne-
ler.

Test af sprækkemodeller  
- Test af modelkoncepters og kon-

krete grundvandsmodellers egnet-
hed til konsekvensvurdering af for-
ureningstransport i sprækker og 
andre præferentielle strømnings-
veje.

Oplandsvurderinger og zonering af 
sprækketransport 
-   Modeller og metoder til oplands-
vurderinger af sprækketransport ved 
at kombinere sprækkemodeller med 
de gængse modelværktøjer, som an-
vendes til konsekvensvurdering af 
grundvandsmagasiner. 

Temadagen følges endvidere op i 
tidskriftet ”Vand og Jord” med en arti-
kelserie, som er planlagt til at strække 
sig over resten af året. 

Herudover afholder Geologisk In-
stitut og GEUS fra GEOCENTER Kø-
benhavn til efteråret et kursus for bru-

gere af den ny sprækkeviden. Kurset 
skal sætte deltagene i stand til selv-
stændigt at planlægge og kvalitetssikre 
undersøgelser og konsekvensvurde-
ringer, der inddrager sprækkeviden 
samt tilsvarende udnytter sprækkevi-
den i afværgeprojekter og regulering 
af arealanvendelse.   

Kortlægning, forskning og uddan-
nelse af universitetskandidater 
Selvom den ny sprækkeviden mulig-
gør væsentlig bedre risiko- og konse-
kvensvurderinger end tidligere, er der 
fortsat forskningsopgaver, der skal lø-
ses for at forbedre vurderingsgrundla-
get. 

På det hydrogeologiske område er 
der behov for flere undersøgelser og 
kortlægning af dybe sprækkers hy-
drauliske egenskaber i relation til geo-
logi, geotekniske styrkeparametre og 
det underliggende grundvand. På det 
mikrobiologiske område er der et 
stort behov for mere viden om 
nedbrydningspotentialet og nedbryd-
ningsrater for de fleste store problem-
stoffer i relation til kortlagte geolo-
giske enheder og geokemiske miljøer 
af amternes geologi. På modelområ-
det er der behov for en effektiv sam-
køring af GIS, sprækkemodeller og re-
gionale grundvandsmodeller for dan-
ske grundvands- og vandindvindings-
forhold.

Det er afgørende, at supplerende 
ny viden integreres løbende under an-
vendelsen af den nuværende kom-
petence. Herved kan det sikres, at 
den ny forskningsviden kommer 
grundvandsbeskyttelsen maximalt til 
gode.l   
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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 

Lov om ændring af Lov om miljø-
beskyttelse og Lov om forurenet jord 
(Anlæg for deponering af affald m.v.)

I sidste nummer af AVJinfo blev 
det nævnt, at ovennævnte lovforslag 
var fremsat i Folketinget. Nu er det 
vedtaget og træder i kraft den 1. juli 
2001. Lovændringen har til formål at 
sikre de nødvendige hjemler for at 
gennemføre EU-direktivet 99/31/EF 
af 26. april 1999 om deponering af 
affald (deponeringsdirektivet). Ho-
vedpunkterne i lovforslaget vedrører 
listevirksomheder, der driver anlæg 
for deponering af affald, hvorfor 
langt de fleste ændringer vedrører 
Miljøbeskyttelsesloven. I Jordforure-
ningsloven foreslås en ændring af § 
41, hvor der indsættes et stk. 5  - ”for 
anlæg for deponering af affald skal 

de 30 år i stk. 4 regnes fra ophøret af 
anlæggets efterbehandlingsperiode”. 
Det vil sige, at det fastslås, at den 
generelle 30-årsregel for adgangen 
til at meddele påbud til forureneren 
skal regnes fra ophøret af efterbe-
handlingen, når det drejer sig om 
affaldsdeponerings-anlæg. 

L 206 ”Lov om ændring af Lov 
om miljøbeskyttelse og Lov om for-
urenet jord”, kan hentes på www. 
folketinget.dk eller www. retsinfo.dk.

Påbud i jordforureningssager
Denne helt nye ”Orientering” fra 
Miljøstyrelsen indeholder en vejled-
ning vedrørende Jordforureningslo-
vens og Miljøbeskyttelseslovens be-
stemmelser vedrørende udstedelse 
af undersøgelses- og oprydningspå-
bud i jordforureningssager. I oriente-
ringen er der fokuseret på dels at 
skabe et overblik over, hvilke bestem-
melser der skal anvendes hvornår og 
dels at give en overordnet præsenta-
tion af indholdet i påbudsreglerne.

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 8, 
2001 ”Påbud i jordforureningssager”. 
Publikationen kan hentes på www. 
mst.dk.

Artikel-overvågning
Af freelance konsulent Trine Korsgaard

1Jura og politik
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Forurening fra opfyldte mergelgrave
Antallet af opfyldte mergelgrave og 
vandhuller i Danmark er meget stort. 
Storstrøms Amt har undersøgt 19 
tilfældigt udvalgte opfyldte mergel-
grave og vandhuller for at belyse 
omfanget af eventuelle forureningsri-
sici. Artiklen beskriver omfanget og 
resultaterne af undersøgelserne, og 
der gives en vurdering af, hvor stor 
en forureningsrisiko opfyldte mergel-
grave og vandhuller udgør for grund-
vandet. I konklusionen hedder det 
bl.a., at det har vist sig effektivt at 
lokalisere og afgrænse de opfyldte 
huller ud fra ældre kortblade, luft-
fotos og geofysisk opmåling med 
G856 protonmagnetometer. Under-
søgelsen viser, at opfyldte mergel-
grave og vandhuller ikke skal betrag-
tes som et generelt problem over 
for indvinding af grundvand. Kun for 
PAH’er er der i 25% af mergelgra-
vene påvist egentlige punktkildefor-
ureninger, men de vurderes ikke at 
udgøre en trussel for det dyberelig-
gende grundvand.

Lene Møller Sørensen, Anders Riber 
Høy og Henrik Bay, Vand & Jord, nr. 2, 
maj 2001, side 48-51.

Forurening af jord og vand langs veje
I 1998 oprettede Vejdirektoratet i 
samarbejde med DHI og Hedesel-
skabet 2 miljømålestationer ved det 
danske motorvejsnet. Den ene ved 
Helsingørmotorvejen og den anden 
ved Rud på motorvejen mellem 
Århus og Randers. I undersøgelsen 
er der udtaget prøver af vejvand, 
jord og sekundært grundvand. Ud 
fra analyseresultaterne kan det kon-
stateres, at den største påvirkning 
af vejens nærliggende jord- og vand-
miljø skyldes spredning af vejsalt 
om vinteren. Resultatet  af analy-
serne viser også, at spredningen af 
de undersøgte parametre fra trafik 
og veje er på et lavt niveau. Der ses 
dog en akkumulering af nogle stof-
fer, f.eks. bly og zink i vejens nær-
miljø.

Jørn Raaberg, Knud A. Phil, Lars Bo 
Christensen et al, Stads & Havneinge-
niøren, nr. 5, maj 2001, side  20-23.

Jordloven år 1
Kompendiet fra dette ATV-møde 
indeholder tre indlæg, der i det 
væsentligste fokuserer på kortlæg-
ning af både punktkilder og diffus 
forurening efter den nye jordforure-
ningslov. Indlæggene viser, at det er 
en meget stor opgave for amterne at 
få gennemført den kortlægning, som 
loven foreskriver. Der er behov for 
andre måder at håndtere den diffuse 
forurening på, end de som følger 
af loven i sin nuværende form. Det 
sidste indlæg i kompendiet omhand-
ler betydningen af en god kommu-
nikationsstrategi og indeholder bl.a. 
de erfaringer, som Fyns Amt har 
høstet det sidste 1/2 år.

Jordloven år 1, Schæfergården den 
12.  juni 2001. Udgivet af ATV 
Fonden for Jord og Grundvand, ISBN 
87-90070-63-1.

2Kortlægning og 
undersøgelser
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Truslen mod indeklimaet fra jordfor-
ureninger
Både danske samt svenske og 
norske erfaringer med risikovurde-
ring af afdampning fra jordforure-
ning præsenteres i dette kompen-
dium fra ATV. Monitering af poreluft- 
og indeklimakoncentrationer samt 
erfaringer fra amternes hidtidige 
undersøgelser præsenteres. 

Truslen mod indeklimaet fra jord-
forureninger, Schæfergården den 3. 
maj 2001. Udgivet af ATV Fonden for 
Jord og Grundvand, ISBN 87-90070-
59-3.

Oplevelsen af risici
Denne rapport indeholder en gen-
nemgang af teorierne bag begrebet 
risikooplevelse, og der fremstilles en 
række cases, der belyser risikoopfat-
telser og parametre, som påvirker 
den. To af eksemplerne omhandler 
jordforurening og grundvand. Meto-
der til undersøgelse af risikoople-
velse beskrives. Rapporten gennem-
går den forskning og uddannelse, 
som foregår i dag inden for risiko-
oplevelse. Som det hedder i konklu-

sionen, vil en bedre indsigt i, hvad 
der betinger den enkeltes oplevelse 
af risici øge muligheden for at opnå 
en bedre sammenhæng mellem den 
eksisterende dokumentation og de 
dermed forbundne handlinger til 
imødegåelse af risici. Videre hedder 
det, at relevante aktiviteter for risi-
kovurdering og forebyggelse i højere 
grad bør inddrage risikooplevelse og 
–kommunikation. Ansvaret på dette 
felt ligge hos de relevante myndighe-
der. I konklusionen peges der end-
videre på, hvilke initiativer der bør 
sættes i værk inden for uddannelse 
og forskning i risikooplevelse.

Philippe Grandjean, Karen Albert-
sen, Lars B. Gunnarsen et al., Supple-
ment nr. 1 til bladet Miljø og Sundhed, 
maj 2001, udgivet af Sundhedsmini-
steriets Miljømedicinske Forskningscen-
ter. Publikationen kan hentes på www. 
smf.dk.    

Modeller i miljøkemien
En ny temarapport fra DMU fortæller 
med eksempler, hvordan man byg-
ger en matematisk model, der kan 
beskrive, hvordan et kemisk stof fra 
vores hverdag bevæger sig, hobes op 
og nedbrydes i miljøet.

”Modeller i miljøkemien” DMUnyt, 
nr. 2, juni 2001, side 8. Publikationen 
findes endnu ikke på nettet, men 
kommer der formentlig snart, se www. 
dmu.dk.

3Risikovurdering
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Evaluering af værditabsordningen - 
samlet vurdering
Der er gennemført en evaluering 
af Værditabsordningen for perioden 
1993 til 1999. Ordningens virkning 
på værditabsproblemet samt amter-
nes administration af ordningen er 
analyseret, og det fremtidige behov 
er vurderet. Der er foretaget inter-
views med boligejere, amter, Mil-
jøstyrelsen, ejendomsmæglere m.fl. 
Denne rapport udgør den samlede 
evaluering. Den vigtigste konklusion 
er, at ordningen har fået et betydeligt 
omfang, og den spiller en stor rolle 
i forhold til løsning af en række 
problemer for ejere af forurenede 
boliggrunde. Til denne hovedrapport 
hører 4 arbejdsrapporter, der nær-
mere beskriver: Diskussion af lov-
grundlag og formål med ordningen. 
Analyser og vurderinger af værdi-
tabsordningens betydning for grund-
ejernes værditab. Beregninger og 
vurderinger af det fremtidige behov 
for værditabsordningen samt admi-
nistration af ordningen. 

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 7, 
2001 ”Evaluering af værditabsordnin-
gen - samlet vurdering” Elektronisk 
udgave ISBN 87-7944-533-0. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk.

Vejen til miljøindflydelse
Miljø- og Energiministeriet har i 
dette forår søsat kampagnen ”Sæt 
miljøbeslutninger i bevægelse”. 
Målet er at følge op på Århus-kon-
ventionen og bl.a. hjælpe med at 
øge borgernes input i miljødebatten. 
Dette nummer af Faktuelt sætter 
derfor fokus på konventionens mål 
om at sikre borgerne adgang til 
oplysninger og viden. Sikre adgang 
til at deltage i beslutninger og borg-
ernes adgang til at klage og få af
gørelser prøvet ved domstolene. Der 
peges på fem veje til miljøindfly-
delse, som tager udgangspunkt i 
målsætningen.

Faktuelt, nr. 37,  maj 2001 fra 
Miljøstyrelsen ”Vejen til miljøindfly-
delse”. Publikationen kan hentes på 
www. mst.dk. På websiden www. 
miljoindflydelse.nu kan der hentes flere 
oplysninger om kampagnen.

Risikokommunikation er også at 
lytte til borgerne
I indledningen til denne artikel 
hedder det: ”Nutidens risici bliver 
først virkelige, når de kommunike-
res. Det stiller nye krav til myndig-
hederne om at garantere en åben 
og demokratisk dialog snarere end 
at garantere, at resultaterne er viden-
skabelige korrekte”. Hele artiklen 
belyser denne problemstilling på 
baggrund af de prioriteringer, som er 
affødt af den nye jordforureningslov, 
og der gives eksempler på forskellige 
risikoopfattelser i konkrete sager. 

Thomas Breck, MiljøDanmark, nr. 
5, juni 2001, side 18-19. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk.

6

4Geologi, 
hydrogeologi og 
hydrologi

5Kommunikation
og formidling

Andet

Ferskvand - samfundets vigtigste 
ressource
Dette temanummer fra GEUS inde-
holder en meget illustrativ beskri-
velse af geologiske modeller og 
grundvandsmodeller. Der gives en 
beskrivelse af de tertiære grund-
vandsmagasiner i Jylland, og flere 
artikler omtaler transport af vand i 
kalk.

Temanummer ”Ferskvand - Sam-
fundets vigtigste ressource”, Geologi 
Nyt fra GEUS, nr. 1, april 2001, ISSN 
1396-2353. Publikationen kan hentes 
på www. geus.dk. 
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År 2000 synes allerede langt væk, og 

mange har sikkert  allerede glemt de 

store forventninger, der var til dette år, 

som delte både århundreder og årtusinder. 

Men for amterne, kommunerne og AVJ 

blev det starten på et helt nyt kapitel, som 

vil blive husket længe, fordi der blev sat en 

helt ny dagsorden for samarbejdet mellem 

forvaltningerne og borgerne. 

Lov om forurenet jord afl øste ved årets 

begyndelse den gamle depotlov, og det 

markerede ikke kun et sprogligt skifte 

fra depoter til forurenet jord - det marke-

rede også et skift i fokus for det arbejde, 

der udføres med bekæmpelse af jord- og 

grundvandsforurening. 

Lige side 1983, hvor den første kemi-

kalieaffaldsdepotlov blev vedtaget, har der 

været en fælles forestilling om, at det var 

de store forureninger, kemikaliedepoterne, 

der skulle fi ndes og bekæmpes. Med den 

nye jordforureningslov er dette billede æn-

dret, nu gælder det om at fi nde alle forure-

ninger, store og små, koncentrerede og dif-

fuse. I 1996 satte Miljøministeren et stop 

for deponering af jord i råstofgrave, og lige 

siden har der været et voksende ønske om 

at få styr på alle jordstrømme, således at 

det forurenede jord kunne holdes væk fra 

de områder, hvor grundvandet er sårbart. 

Omtrent samtidig blev det klart, at stort 

set alle ældre byområder og rabatterne 

langs vores veje også var forurenede i et 

omfang, der gjorde jorden ubrugelig til 

følsom anvendelse og ulovlig at deponere 

i de udtjente grusgrave. I hele landet ople-

vede fl ere boligejere, at deres grunde tabte 

i værdi - selv ved det mindste tegn på for-

urening. Selv om der blev foretaget op-

rydning til et sundhedsmæssigt forsvarligt 

niveau, var grundene stadig svære at sælge 

og mindre værd.

 Samlet set var problemkomplekset helt 

vokset fra den gamle og meget snævre de-

fi nition af begrebet forurenet jord, og der-

for kom jordforureningsloven på det rettet 

tidspunkt, med de rette signaler og med 

nye muligheder for at give påbud og for-

dele ansvar til forurenere og ejere af for-

urenede grunde. Intentionerne var der 

ikke noget galt med, og der blev gået frisk 

til opgaven i forvaltningerne. Med et års 

erfaringer i baghånden, må det imidlertid 

konstateres, at der er noget, som halter.

 Kortlægningen af de forurenede 

grunde er blevet en langt større opgave, 

end de fl este havde forudset. Der var no-

gen, som allerede i lovens høringsfase på-

pegede den store arbejdsbyrde, der ville 

følge med kortlægningen, men det blev 

overhørt. Nu viser erfaringerne, at kort-

lægningen trækker store ressourcer, og af-

værgeprojekterne er blandt de opgaver, der 

lider. Styringen af jordstrømme er et andet 

eksempel på de oversete vanskeligheder, 

som loven afstedkommer. Der er konfl ik-

ter mellem fl ere forskellige ”grænsevær-

dier” for ren og forurenet jord. Der er pro-

blemer med forskellige regler for afgifter 

på deponering og genanvendelse af jord, 

og administrationen af godkendelser og 

tilladelser til jordtransport er bureaukra-

tisk. 

Den største udfordring for forvaltnin-

gerne er dog informationsopgaven. Med 

jordloven er der lagt meget mere vægt på 

at inddrage, rådgive og oplyse borgerne. 

Det er et godt skridt i den rigtige retning, 

vi teknikere har alt for længe gået i vore 

egne cirkler og diskuteret, hvad forurenet 

jord er, hvad der skal gøres og dikteret, 

hvordan de berørte borgere skal forholde 

sig til risikoen ved at leve på de forurenede 

grunde. Der er nye strømninger i miljø-

forvaltningernes arbejde med information 

til borgerne. Der bliver lagt mange timer 

og kroner i at forberede informationer og 

skabe dialog med borgerne. Der arbejdes 

med oplysninger på amternes hjemmesi-

der, hvor man f.eks. kan fi nde de forure-

nede grunde, fi nde vejledninger og oplys-

ninger og kontakter til forvaltningerne. 

Der arrangeres borgermøder, møder med 

ejendomsmæglere og kreditgivere, og der 

produceres et meget nuanceret og målrette 

informationsmateriale. Det grundlæg-

gende nye i kommunikationen er, at bor-

gernes oplevelser af risikoen tages alvorlig, 

det gælder om at skabe dialog om proble-

merne - også i forhold til, hvordan de skal 

løses. 

På den måde blev det mest skælsæt-

tende for år 2000 måske ikke de nye tek-

niske landvindinger - men en nyskabelse 

i samarbejdet mellem forvaltningerne og 

borgerne.  
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Beretning 2000
AVJ har i 2000 arbejdet efter den hand-
lingsplan, som bestyrelsen vedtog i 
november 1999

Arbejdet i 2000 var tydeligt præget af de omvæltninger, 
der kom som følge af den nye jordforureningslov. Den 1. 
januar 2000 skulle amterne og kommunerne være klar til 
at forvalte de mange nye regler og procedurer. Lov om 
forurenet jord, som er jorforureningslovens rette betegnelse, 
er langt mere end en revision af tidligere love på området. 
Loven bryder fundamentalt med en række principper, som 
havde forankret sig dybt i de amtslige administrationer og 
hos andre professionelle aktører på jordforureningsområ-
det. For det første blev registreringsprincipperne lavet helt 
om, dernæst blev der indført langt fl ere bestemmelser om-
kring kontrol med jordfl ytninger, og endelig blev der lagt 
mere vægt på information og rådgivning af borgerne. 

Handlingsplanen for år 2000 indeholdt mål om, at AVJ 
skulle satse på udarbejdelse af fælles informationsmateria-
ler, etablering af tætte kontaktnet og informationskanaler til 
formidling af erfaringer med jordforureningsloven. Resulta-
terne har været synlige i form af pjecer og  nye samarbejds-
former, som omtales nærmere på de efterfølgende sider.

Teknik og Administration
Der var planlagt en række nye udredninger og publikatio-
ner, hvoraf en revideret udgave af Projektlederhåndbogen 
var den største opgave. Et af de længstvarende projekter i 
AVJ´s historie er Projektlederhåndbogen. Den første udgave 
blev lavet i 1997, og den har siden da været kursusmateriale 
for mere end 150 medarbejdere, som har gennemgået AVJ´s 
projektlederkursus. Det har fra starten været klart, at en 
Projektlederhåndbog ikke kunne skrives en gang, den skal 
hele tiden revideres og omskrives for at følge med tiden. 
I 2000 blev den anden udgave af en gennemrevideret hånd-
bog afprøvet på projektlederkurset. Den nye udgave har fået 
nye afsnit om EU-udbud, totalentreprise, forsikringer og 
om samarbejde med rådgiverne. Projektlederhåndbogen er 
ikke specifi k for jordforureningsområdet, og den har fundet 
anvendelse i fl ere af de tilgrænsende miljøforvaltninger. 

Det samme gælder for den række af branchebeskrivelser, 
der nu tæller 14 specifi kke brancher, de senest tilkomne 
er plastbranchen og en beskrivelse af pesticidanvendelse i 
forskellige brancher. Branchebeskrivelserne følger en fast 
skabelon, som gør dem til meget brugbare opslagsværker 
for både sagsbehandlere og rådgivere. For hver enkelt af 
de udvalgte brancher beskrives den historiske udvikling, 
branchens forbrug af råstoffer og kemikalier, og der sættes 
fokus på de processer og håndteringsmetoder, som har kun-
net give anledning til spild og dermed risiko for jord- og 
grundvandsforurening. 

De 14 branchebeskrivelser:
Pesticider i punktkilder

Plastindustri

Pesticidanvendelse

Renserier

Metallisering

DDT i skovbrug

Varmeværker

Træimprægnering

Produkthandel mm.

Metalforarbejdning

Korn og foderstof

Jern- og metalstøberier

Garverier

Autoværksteder

Et af de væsentligste omdrejningspunkter i bekæmpelse 
af jord- og grundvandsforureninger er undersøgelserne af 
forureningernes omfang og styrke. I 2000 arbejdede AVJ 
med undersøgelser af chlorerede stoffer, med undersøgelser 
af diffuse forureninger og med en udredning om undersø-
gelser af igangværende industrier. De chlorerede stoffer er 
en af de alvorligste trusler mod grundvandet, og i årets løb 
blev det også klart, at de mange små renserier, som bruger 
chlorerede opløsningsmidler til tøjrens, er kilder til både 
jord-, grundvands- og indeklimaforurening. Renserierne er 
blot et eksempel, på at igangværende virksomheder godt 
kan være problematiske for miljøet, selv om de lever op til 
de gældende miljøkrav. 

Information til, kommunikation med og rådgivning af 
borgerne er emner, som i stigende grad optager forvaltnin-
gerne, og derfor også er voksende opgaver for AVJ. Det har 
resulteret i oprettelsen af en række kurser i kommunikation 
og et intensiveret samarbejde om informationsmaterialer 
og strategier for information.  
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Information

AVJ arbejder med information og kommunikation på 
fl ere planer, både eksternt og internt. Blandt de meget 
syn lige projekter i 2000 var en fælles informationspjece, 
som nu sendes ud til grundejerne sammen med amternes/
kommunernes kortlægningsbreve. I forbindelse med kort-
lægningen af forurenede grunde skal ejere og beboer ori-
enteres om, hvorfor deres grund kortlægges, hvilke regler 
kortlægningen foretages efter, hvad det skal gavne og hvad 
de selv kan gøre i situationen. Pjecen er trykt i et oplag på 
57.000 stk., og er dermed langt det største produkt AVJ har 
været med til at skabe. 

Pjecen blev til i et samarbejde mellem amterne/kom-
munerne, AVJ og Amtsrådsforeningen, og er nu fælleseje. 
Alle deltagerne har teksten og billederne til pjecen, og kan 
derfor sætte deres lokale præg på sprog og billeder. 

Pjecen blev fulgt op af 8 faktaark om typiske industri-
forureninger. Faktaarkene er ligesom pjecen målrettet til 
de grundejere, som får deres grund kortlagt. På arkene 
forklares i en meget kort tekst og nogle faktabokse, hvilke 
former for forurening, der typisk fi ndes i for bindelse med 
de forskellige industriaktiviteter. Grundtanken bag faktaar-
kene er, at information skal målrettes, og grundejerne får 
kun de oplysninger, som er væsentlige for dem i forbindelse 
med den aktuelle kortlægning.

Der er lavet faktark for: Autoværksteder, Elektronik, 
Fremstilling af elektroniske kredsløb, Farmaceutisk in-
dustri, Fotografi sk industri og fotolaboratorier, Galva-
niserings-, forniklings- og forchromningsvirksomheder, 
Oparbejdning/destruktion af kemikalier, Produkthandlere, 
Sæbe-, vaskemiddel- og rengøringsmiddelfremstilling. 

Faktaarkene er lavet i samarbejde med Frederiksborg 
Amt, men både tekst og billeder er fordelt til alle forvalt-
ninger, med henblik på tilpasning til lokale forhold.

Bladet Orientering er AVJ´s nyhedsblad til alle, som ar-
bejder med jord- og grundvandsforurening. Bladet inde-
holder aktuelle artikler om tekniske og adiministrative for-
hold. Bladet udkommer 10 gange årligt, og udsendes gratis 
til alle interesserede, og kan desuden læses og hentes på 
AVJ´s hjemmeside. Bladet trykkes i et oplag på 350 stk., og 
erfaringerne viser, at det er det produkt, der kommer bre-
dest ud og har størst opmærksomhed i kredsen af profes-
sionelle miljømedarbejdere. Bladet læses både af amternes, 
kommunernes og rådgivernes medarbejdere, og er med til 
at give en fælles referenceramme i kredsen. 

Orientering udgør sammen med to andre projekter 
”Formidling af Dansk Forskning” og litteraturdatabasen 
”LIX” grundstammen i AVJ´s formidlingsstrategi. De tre 
projekter supplerer allerede hinanden, og målet er, at de 
i løbet af 2001 skal smelte endnu tættere sammen. Dansk 

forskning skal have mere spalteplads i Orientering og ab-
strakts af de videnskabelige artikler skal optages i litteratur-
databasen. LIX skal i løbet af 2001 gøres tilgængelig som en 
Internet-database, og mere end 1000 af de ca. 1800 artikler 
skal gøres tilgængelige i fuld tekst versioner.

Depotområdets Blå Bog er en telefon og e-postadresse-
bog over alle forvaltningernes jord- og grundvandsmedar-
bejdere. Bogen udkom for tredje gang i 2000, og er nu blevet 
en tradition, som AVJ vil fortsætte i de kommende år.

I 2000 kom der for alvor gang i AVJ´s mailgrupper. En 
mailgruppe er en gruppe personer med fælles faglige in-
teresser. Der var i 2000 oprettet fem mailrupper i AVJ´s 
regi. De opstod i efteråret 1999 som svar på et behov for 
hurtig og uformel udveksling af synspunkter mellem med-
arbejderne i amterne. I forbindelse med jordlovens ikraft-
træden var der mange uafklarede spørgsmål, som krævede 
samarbejde og koordinering mellem forvaltningerne. Der-
for etablerede AVJ de virtuelle samarbejdsgrupper, hvor 
medarbejdere fra hele landet kunne kommunikere frit. Der 
har været svingende aktivitet i grupperne, for det er ikke 
altid ligetil at samarbejde og kommunikere via e-mails med 
en gruppe mennesker, man ikke kan se, og måske knap 
nok kender navnene på. Mailgrupperne er et eksperiment, 
og der er høstet mange erfaringer, som deltagerne kan tage 
med sig, når tankerne om digitale samarbejder mellem for-
valtningerne for alvor begynder at blive en realitet i de kom-
mende år. Rundt om i verden forskes og eksperimenteres 
der kraftigt med digitale teams. Der forskes i, hvordan virtu-
elle projektgrupper kan dannes, styres og gøres produktive. 
Der fokuseres ofte på de tekniske hjælpemidler som video-
konferencer og programmer, som kan styre de forskellige 
dokumenter. Vi har erfaret, at det ikke er teknikken, som er 
den afgørende barriere for et frugtbart samarbejde - det er 
derimod deltagernes kendskab til hinanden. Deltagerne skal 
mødes, de skal se hinanden, snakke sammen og danne sig 
et indtryk af de andre i gruppen, først derefter kommer der 
gang i den elektroniske diskussion. 

Mailgrupperne har været en succes, og de vil i 2001 blive 
fulgt op af fl ere møder og nye elektroniske værktøjer.  
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Der er stor uenighed om, hvad jordforureningsloven 
kommer til at koster amterne. Miljøministeriet skøn-
ner, at loven er udgiftsneutral svarende til ca. 4,5 mia. 
kr. AVJ har vurderet udgifterne til ca. 10 mia. kr. 

Vurdering af udgifter i forbindelse med 
Lov om jordforurening

Den 1. januar 2000 trådte Lov om 
jord forurening i kraft. Loven med-
førte en række nye opgaver for am-
terne og kommunerne. Med loven 
blev der indført et nyt kortlægnings-
system, med henblik på at opnå en 
mere dækkende registrering af alle 
former for jord- og grundvandsfor-
urening. Loven fastlægger desuden de 
indsatsområder, der skal undersøges 
og afværges for offentlige midler, den 
ændrer på de hidtidige tidsgrænser 
for, hvilke forureninger der er omfat-
tet af den offentlige indsats, og den 
medtager som noget helt nyt områder 
med diffuse forureninger.

Miljøministeriet har skønnet, at lo-
ven er udgiftsneutral med en samlet 
sum på ca. 4 mia. kr. Det beløb mini-
steriet har skønnet for den samlede 
indsats betyder, at den offentlige ind-
sats skulle kunne gennemføres over 
ca. 15 år.  Det var amterne og kommu-
nerne langt fra enige med ministeriet 
i. De gav derfor Amternes Videncenter 
for Jordforurening til opgave at 
ind samle landsdækkende oplysninger, 
som kunne gøre det muligt at vurdere 
den samlede indsats på baggrund af 
egne tal, med henblik på eventuelt 
at genforhandle den økonomiske 
ramme.

Resultaterne forelå den 1. marts 
2000, og har siden været diskuteret 
i forskellige amtslige og kommunale 
fora. Resultaterne blev beskrevet i en 
artikel i Danmarks Amtsråd, og efter-
følgende har der været en artikel i Ber-
lingske Tidende samt omtale i Radio 
Midt og Vest og DR. Resultaterne blev 
præsenteret på et møde for alle am-
terne den 17. marts 2000 og efterføl-
gende i Amtsrådsforeningens udvalg 
for Teknik og Miljø samt i Amtsråds-
foreningens bestyrelse. 

Resultaterne
På baggrund af de indkomne besva-
relser fra amterne og Københavns og 
Frederiksbergs Kommuner kunne der 
konkluderes:
• Samlet set vurderes opgaverne, som 

er beskrevet i Lov om jordforure-
ning at ville koste mindst 10 mia. 
kr., jf. tabel 1.  Det skal ses i forhold 
til, at Miljøministeriet ved lovens 
fremsættelse har vurderet omkost-
ningerne til ca. 4 mia. kr.

• Fastholdes det nuværende aktivi-
tetsniveau vil opgaven i bedste fald 
kunne løses inden for en tidshori-
sont på ca. 33 år.

• Det forventes, at op imod 100.000 
lokaliteter vil blive kortlagt på vi-

densniveau 1, jf. tabel 2. Det for-
ventes, at 35.000 af disse lokaliteter 
anvendes til boliger, og derfor har 
et retskrav på en forureningsunder-
søgelse inden for 2 år.

• Det forventes, at 100.000 lokaliteter 
vil blive kortlagt på vidensniveau 2, 
hvilket betyder, at der er konstate-
ret forurening på lokaliteten.

• De største udgifter er forbundet 
med afværgeforanstaltninger over-
for forureninger, der truer grund-
vandet eller forureninger, der truer 
indeklimaet i boliger, ca. 50% af de 
samlede udgifter. 

• I bemærkningerne til loven hævdes 
det, at besparelserne ved at be-
grænse den offentlige indsats på de 
lokaliteter, der tidligere var omfat-
tet af Affaldsdepotloven, kan op-
veje de merudgifter, der opstår som 
følge af ophævelsen af tidsgræn-
serne og inddragelse af områder 
med diffus forurening. Det er ikke 
tilfældet, og det skyldes dels, at der 
er fl ere lokaliteter end forudsat og 
dels, at især udgifterne til behand-
ling af de mange lokaliteter med 
diffuse forureninger er undervur-
deret i bemærkningerne.  
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Tabel 2. Forventninger til omfanget af kortlægningen

Antal grunde, som forventes kortlagt

Kortlægning på viensniveau 1

Heraf inden for offentlig indsats

Heraf med boliger

Kortlægning på vidensniveau 2

Forurening af punktkilder  Forurening af difuse kilder

34.000    65.000 

16.000    39.000

7.000    30.000
    
12.000    80.000

Tabel 1. Forventede udgifter i forbindelse med jordloven

Kortlægning punktkilder  0,6 mia. kr.

Kortlægning diffuse kilder  0,8 mia. kr.

Afværge punktkilder  5,7 mia. kr.

Afværge diffuse kilder  2,7 mia. kr.

I alt    9,8 mia. kr.
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Evaluering af AVJ
AVJ fik  mange lovord med på vejen i den evaluering 
af Videncentret, som blev gennemført i 2000. AVJ er et 
samlingspunkt, der styrker feltet fagligt, og gennem kurser 
og mailgrupper fremmer Videncentret erfaringsudvekslin-
gen på området. Men også fremover er der stadig meget at 
tage fat på for AVJ

Alle interessenter i evalueringen op-
lever, at AVJ udfylder en vigtig 
plads som vidensindsamler og -for-
midler inden for jordforureningsom-
rådet. AVJ har fi ngeren på pulsen og 
sætter ind med aktiviteter, hvor det er 
nødvendigt, lyder den gennemgående 
vurdering. 

AVJ har også gode relationer til råd-
givere og Miljøstyrelsen. Det gør på 
mange måder videncentret til “man-
den i midten”, som har fornemmelse 
for, hvad der rører sig i feltet. Det sæt-
ter alle de interviewede pris på.

Aktiviteter, der rammer plet
Gennemgående vurderes AVJ’s aktivi-
teter meget positivt. De aktiviteter, der 
hidtil er gennemført er bl.a.: Kurser/
temadage, nyhedsbladet “Orientering”, 
mailgrupper, tekniske rapporter, AVJ’s 
hjemmeside og “Informationsmateri-
ale til ejere af forurenede grunde”. Alle 
aktiviteter opleves som relevante.

1. Fagligt udbytte og erfaringsud-
veksling
Kurser/temadage er i meget høj kurs 
blandt medarbejderne - “de rammer 
lige vores behov” er en gennemgående 
kommentar. Medarbejderne ser det 
som en stor fordel, at kurserne er di-
rekte målrettet til deres arbejdssitua-
tion, og de får gennemgående et stort 
fagligt udbytte, når de deltager. Des-
uden pointerer mange, at kurserne er 
et godt forum for erfaringsudveksling. 

2. God orientering
Nyhedsbladet “Orientering” læses fl it-
tigt af alle de interviewede - medarbej-
dere, rådgivere og medarbejdere i Mil-
jøstyrelsen. Bladet bliver på den måde 
en fælles reference for interessenterne 
på området. Bladet opfattes af de fl este 
som en nem måde at holde sig ajour 
med, hvad der foregår på området, 
både indenlands og udenlands. Lede-
ren fremhæves af fl ere, fordi den er 
holdningspræget og formidler nogle 
anderledes vinkler på området. Kalen-
deren og litteraturhenvisningerne an-
ses desuden for en meget brugbar ser-
vice.

3. Mailgrupper - hurtigt og 
uformelt
I forbindelse med den nye jordforure-
ningslov har AVJ taget initiativ til 
en række mailgrupper for medarbej-
derne. Medarbejderne oplever aktivi-
teten som meget positiv og synes, det 
er en god og uformel måde at styrke 
erfaringsudvekslingen på. Nogle har 
dog lige skullet vænne sig til formen 
og “overvinde angsten for at virke 
dum”, inden de sendte spørgsmål af 
sted. Men alt tyder på, at det er en 
aktivitet, der har et stort potentiale i 
sig.

God baggrundsviden
AVJ’s tekniske rapporter får gode til-
bagemeldinger i evalueringen. De bli-
ver ikke læst fra start til slut, men bru-
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ges mest som opslagsbøger typisk i 
forbindelse med projektstart. Nogle 
af medarbejderne synes, at rappor-
terne er for fagligt specifi kke og for 
lidt handlingsanvisende. Rådgiverne 
er gennemgående glade for rappor-
terne, og bruger dem mere intensivt 
end amtsmedarbejderne.

Hjemmesiden mangler opdater-
ing
AVJ’s hjemmeside bliver brugt i varie-
rende grad. Det skyldes bl.a., at mange 
af medarbejderne ikke bruger Inter-
nettet i særligt stort omfang. Men fl ere 
af de interviewede synes heller ikke, at 
AVJ’s hjemmeside har så mange nye 
informationer, hvilket gør den knap så 
interessant. Sidst men ikke mindst har 
hjemmesiden manglet en opdatering 
i den seneste tid. Hjemmesiden bliver 
derfor primært brugt til at downloade 
rapporter og til at se i den Blå Bog og 
i kalenderen.

Hjælp i hverdagen
“Det er godt, at vi ikke alle sammen 
skal sidde og opfi nde den dybe taller-
ken” er fl eres kommentar til “Informa-
tionsmateriale til ejere af forurenede 
grunde”. Materialet må alt i alt sige 
at være en succes, og det letter dag lig-
dagen for mange medarbejdere. Infor-
mation og kommunikation med bor-
gerne er et af de områder, der hurtigst 
bliver skåret på, når der skal priorite-
res i opgaverne.

Behov i fremtiden
Alle de interviewede synes, AVJ har 
gjort det godt indtil nu, og at Viden-
centret i det store og hele skal fort-
sætte som hidtil. De fl este mener, at 
Videncentret er tilstrækkelig bred i 
sin tilgang til jordforureningsområdet, 
og respondenterne oplever gennemgå-
ende, at AVJ er meget lydhør over for 
nye ideer og behov. 

I evalueringen tegner der sig allige-
vel en række områder, hvor den nye 
jordforureningslov skaber særlige be-
hov for videns- og erfaringsudveksling 
mellem amterne. Det gælder f.eks. 

kortlægning, ny industriforurening og 
jordstrømme. Men også på den lø-
bende regelinformation inden for jord  
forureningsområdet, viser evaluerin-
gen, at der er “huller”.

Kommunikation med borgerne er 
et af de områder, hvor mange medar-
bejdere føler sig lidt usikre, da de ikke 
har erfaring med den type opgaver. 
Her ønsker fl ere, at AVJ fortsat gør 
en indsats for at “klæde’ dem på” til 
opgaven. Det kan være med standard-
materialer, kurser o.l.

Fortolkning og administration af 
den nye jordforureningslov giver lø-
bende problemer og spørgsmål. Det 
gælder særligt kortlægning, påbudsde-
len og princippet om det objektive an-
svar i loven. Derfor er behovet for vi-
den på dette område stort, og fl ere 
mener, at AVJ kan lette disse proble-
mer med kurser, mailgrupper m.m.

Medarbejderne mener også, at AVJ i 
fremtiden skal sætte fokus på teknisk/
administrativ viden på de nye områ-
der i loven, f.eks. branchebeskrivelser, 
toksikologi, jordstrømme, jordhånd-
tering, diffus forurening og ny tekno-
logi.

Skal amterne gøre det ens?
Et ønske om en vis standardisering 
af amternes arbejde kommer til ud-
tryk blandt alle de interviewede. 
Medarbejderne ønsker det i form 
af klare retningslinier og viden 
om, hvordan andre amter gør det 
for derefter at tilpasse det til de-
res egne arbejdsopgaver. Rådgi-
verne og Miljøstyrelsen ønsker 
umiddelbart en mere konse-
kvent ensretning, f.eks. ved 
udbud og kvalitetssikring.

Enkelte af de interviewede 
peger også på, at der i frem-
tiden vil være et behov 
for at dokumentere de 
samfundsmæssige effekter 
af investeringerne på 
jordforurening som rådet.  



Rapporter fra Amternes Videncenter for Jordforurening

Teknik og Administration 

Nr. 1 2000 Pesticidanvendelser i forskellige brancher
Nr. 2 2000 Undersøgelse af den kemiske sammensætning og form (speciering) af arsen i forurenet grundvand
Nr. 3 2000 Diffus jordforurening - fase 2, Statistisk bearbejdning af data
Nr. 4 2000 Branchebeskrivelse for plastvirksomheder

Nr. 1 1999 Drift af afværgeprojekter - Status og udviklingstendenser i amterne
Nr. 2 1999 Branchebeskrivelse for metalliseringsvirksomheder
Nr. 3 1999 Branchebeskrivelse for renserier
Nr. 4 1999 Bortskaffelse af kviksølvforurenet jord
Nr. 5 1999 Kortlægning og registrering - en samling paradigmer, krav og standarder
Nr. 6 1999 Jordforurening fra tjæring af fiskegarn - erfaringer fra Nordjyllands Amt
Nr. 7 1999 Opsamling af data for diffus forurening
Nr. 8 1999 Grundvandsmonitering ved ukontrollerede fyld- og lossepladser

Nr. 1 1998 Evaluering af Risc-Human, Ver. 2.0
Nr. 2 1998 Notater om priser på små afværgeprojekter
Nr. 3 1998 Grundvandsundersøgelser ved fyld- og lossepladser
Nr. 4 1998 Branchebeskrivelse for skovbruget med fokus på anvendelse af DDT
Nr. 5 1998 Branchebeskrivelse for aktiviteter med pesticidhåndtering og  -anvendelse
Nr. 6 1998 Intern Rensning af benzinforureninger i grundvand
Nr. 7 1998 Håndbog for Poreluftundersøgelser

Nr. 1 1997 Orientering til borgerne. Håndbog om amternes informationsmateriale til borgerne 
      og gode råd til fremtidige informationsaktiviteter

Nr. 2 1997 Håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger
Nr. 3 1997 Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser
Nr. 4 1997 Branchebeskrivelse for autoværksteder
Nr. 5 1997  Branchebeskrivelse for garverier   
Nr. 6 1997 Branchebeskrivelse for jern- og metalstøberier
Nr. 7 1997 Branchebeskrivelse for korn- og foderstofvirksomheder
Nr. 8 1997 Branchebeskrivelse for metalforarbejdende virksomheder
Nr. 9 1997 Branchebeskrivelse for produkhandel, autoophug og jern-og metalgenvindingsvirksomheder
Nr. 10 1977 Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder
Nr. 11 1997 Branchebeskrivelse for varmeværker

Information 

Nr. 1 2000 Depotområdets Blå Bog
Nr. 2 2000 Nyttiggørelse af dansk forskning - formidling, operationalisering og samarbejde
Nr. 3 2000 Information til ejere af forurenede grunde - pjece
Nr. 4 2000 Evaluering af Amternes Videncenter for Jordforurening

Nr. 1 1998 Depotområdets Blå Bog 

Nr. 1 1997 Vedtægter, Strategi og Handlingsplan for Amternes Depotenhed 1997
Nr. 2 1997 Depotområdets Blå Bog. Telefonbog med medarbejdernes direkte telefonnummer 
      og amternes handlingsplaner
Nr. 3 1997 LIX. Litteraturdatabase med 1200 danske artikler fra 1994-1997

Amternes Projekthåndbog, 1. udgave 1997

Orientering fra Amternes Videncenter for Jordforurening. Kort og aktuel information om nye tiltag inden for området. 
Udkommer 10 gange årligt.


