
 

 

 

 

  
Til kontaktpersonerne for  
Videncenter for Jordforurening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation til kursus i Undersøgelser og kortlægning på V2 
 
Videncenter for jordforurening afholder kursus i Undersøgelser og kortlæg-
ning på V2 fra onsdag den 21. oktober kl. 9.30 til torsdag den 22. okto-
ber 2009 kl. 16.00 på Hotel Koldingfjord, Kolding. 
 
Formålet med kurset er at styrke den enkelte sagsbehandlers evne til at 
gennemskue såvel de tekniske som administrative finurligheder ved V2- 
undersøgelser og kortlægninger. Kurset retter sig mod relativt nye medar-
bejdere, der beskæftiger sig med kortlægning. Kurset ligger i forlængelse af 
V1-kurset i september og forårets kursus i boringer, prøvetagninger og felt-
arbejde i praksis. Undervisningsformen vil blive en blanding af indlæg, 
øvelser og diskussioner. 
 
Tilmelding skal ske på VJ’s hjemmeside: www.jordforurening.info senest 
fredag den 11. september 2009.  
 
Kurset er forbeholdt de ansatte i regionerne og er gratis. Regionerne betaler 
dog selv for transporten til og fra kursusstedet. 
 
Undervisere 
Pernille Milton, GEO 
12 års erfaring fra det tidligere Københavns Amt, bl.a. som projektleder for 
V1- og V2-kortlægningen, planlægning af V2-undersøgelser, vurdering af 
oplæg og V2-kortlægning. 3 års erfaring fra rådgiverbranchen som projekt-
leder med bl.a. udførelse og afrapportering af V2-undersøgelser.  
Ressourceperson for Region Hovedstaden siden maj 2007, bl.a. i forbindel-
se med vurdering af kortlægningsgrundlag. 
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Side   2  
Steen Kofoed Munch, GEO 
6 års erfaring fra rådgiverbranchen som projektleder med bl.a. udførelse og 
afrapportering af V2-undersøgelser. 5 års erfaring fra det tidligere Fyns Amt 
med bl.a. planlægning af V2-undersøgelser og V2-kortlægning.  
 
Anna Marie Sørensen, GEO 
Afdelingsleder for GEO’s kontor i Aalborg. Tidligere egen virksomhed og 
ansat i det tidligere Århus Amt. Erfaring med undersøgelser som projektle-
der. Ressourceperson for Region Syddanmark, bl.a. i forbindelse med vur-
dering af kortlægningsgrundlag. Tidligere ressourceperson for det tidligere 
Ribe Amt i forbindelse med kortlægning. 
 
Kursusleder  
Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening. 
 
Foreløbigt program 
Onsdag den 21. oktober 2009 
Formiddag • Velkomst og introduktion 

• V2-kortlægning, formål og historie 
• Forløb 
• Kilder og forureningsstoffer 
 

Eftermiddag • Undersøgelsesmetoder 
• Oplæg til undersøgelser 
• Gruppearbejde og gæsteindlæg 
 

Torsdag den 22. oktober 2009 
Formiddag • Rapportering af undersøgelse 

• Indledende risikovurdering 
• Gruppearbejde  

Eftermiddag • Nuancering af kortlægning 
• Vurderinger til kortlægningsbrevet 
• Gruppearbejde 
• Jura, påbud og klagemuligheder 

 
Når tilmeldingsfristen er udløbet, udsendes der en deltagerliste og et ende-
ligt program til kursisterne. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Andersen 


