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Kommunerne i Region Sjælland 

 
 
 
 
 

Invitation til 1-dagsseminar om jordforurening ved byggesager og 
ændring af arealanvendelsen  

 

Torsdag 24. april 2008, kl. 9.00 til 16.30, Regionshuset, Alléen 15 

4180 Sorø 

 

 

Formål 

At forbedre samarbejdet, sagsbehandlingstiden og kommunikationen 

mellem regioner og kommuner ved byggesager, frivillige oprydninger 

på forurenede arealer o.l. 

 

Målgruppe 

De kommunale og regionale medarbejdere i Region Sjælland der be-

skæftiger sig med jordforurening 

 

Baggrund 

Med kommunalreformen er der opstået et behov for samarbejde mellem 

kommuner og regioner ved sagsbehandling af byggeri på forurenede 

grunde. Eftersom forurening kan føre til forsinkelse af byggeriet, er der 

et stort pres på myndighederne for en hurtig sagsbehandling. Samtidig 

er der grundet kommunalreformen mange medarbejdere som er nye in-

den for jordforureningsområdet, og myndighedernes rollefordeling er til 

tider uklar. Desuden kan uforudsete forureninger på byggesager, for 

hvilke der allerede er givet en § 8 tilladelse, eller på ejendomme, der 

ikke er kortlagte, ofte forårsage misforståelser kommuner, bygherre og 

region imellem. 

  

Dato: 5. februar 2008 

 

Regionens oplysninger: 

 

Natur og Miljø 

Alléen 15 

4180  Sorø 

Tlf.: 7015  5000 

naturmiljo@regionsjaelland.dk/natur   

www.regionsjaelland.dk 

 

 

 



  Side 2 
 
 

Målsætninger med kurset 

1. Indføring i det formelle lovgrundlag  

2. Indføring i arbejdsfordelingen og snitfladerne mellem rådgivere, kommuner og re-

gioner 

3. Indføring i krav til undersøgelser og bagatelgrænser 

4. Udvidelse af deltagernes personlige, professionelle netværk hos den regionale eller 

de kommunale myndigheder  

 

Indhold 

Der lægges vægt på en praktisk, hands-on tilgang. Der veksles mellem gruppeøvelser, ind-

læg og præsentationer. Indlæggenes formål er at sætte grupperne i stand til at løse den føl-

gende gruppeøvelse. Gruppeøvelserne og præsentationerne gennemføres med konkrete ca-

ses, først som kommune, dernæst som region. I seminarets sidste del samles der erfaringer 

og konklusioner via diskussion, hvor blandt andet kursets stipulerede målsætninger evalue-

res i forhold til seminarets overordnede formål. 

 

Undervisere 

Lotte Tombak, Region Sjælland 

Britt Tang Sørensen, Region Sjælland 

Henning Strange, Region Sjælland, Juridisk Konsulent 

Hans Bengtson, NIRAS 

En repræsentant fra Vordingborg Kommune 

Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening 

 

 

Tilmelding 

Deltagelse i seminaret er gratis. Tilmelding skal ske inden den 15. marts 2008 til Viden-

center for Jordforurening på email: jordforurening@regioner.dk. Spørgsmål kan rettes til 

Christian Andersen på telefon 35 29 81 75. 

 

Tilmelding skal foretages i prioriteret rækkefølge for hver kommune, eftersom der er en 

deltagerbegrænsning på 30 personer. Der tilstræbes en ligelig fordeling af pladser mellem 

kommuner, men hvis ulige fordeling bliver nødvendigt, prioriteres de først tilmeldte højest. 
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Program  

9.00-9.15 Velkomst og introduktion til program 

Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening 

9.00-9.45 Indlæg om lovgrundlag og administrativ praksis 

Lotte Tombak, Region Sjælland 

9.45-10.05 Indlæg om rådgiverrollen 

Hans Bengtson, NIRAS 

10.05-10.20 Pause 

10.20-10.40 Indlæg om den kommunale sagsbehandling 

Vordingborg Kommune 

10.40-11.40 Øvelse om kommunal sagsbehandling 

Grupper 

11.40-12.00 Indlæg om regional sagsbehandling 

Britt Tang Sørensen, Region Sjælland 

12.00-13.00 Frokost 

 

13.00-14.00 Øvelse om regional sagsbehandling 

Grupper 

14.00-14.20 Indlæg om sagsafslutning, tilsynsmyndighedens reaktionsmuligheder 

og erklæringer 

Henning Strange, Juridisk Konsulent, Region Sjælland 

14.20-14.40 Forberedelse af sagspræsentation 

Grupper 

14.40-15.10 Gruppepræsentation af de første 3 grupper, Case 1 

Grupper 

15.10-15.20 Pause 

15.20-15.50 Gruppepræsentation af de næste 3 grupper, Case 2 

Grupper 

15.50-16.30 Opsamling, evaluering, behov og diskussion 

Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening 

 


