
 

 

 

 

Til kontaktpersonerne for 

Videncenter for Jordforurening 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til Jordforureningsmøde 2014 

 

Kære alle 

 

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes der-

for på Hotel Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte, tlf.: 45 47 74 00 

onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. 

 

Tilmelding skal ske samlet med navn, region, e-mail og workshop-ønske 

på:  

 

VJ’s hjemmeside: www.jordforurening.info  

 

senest fredag den 9. maj 2014  

 

Vedhæftet er programmet, inkl. workshops. 

 

Vel mødt! 

 

 

Med venlige hilsen 

 

Region Hovedstaden og Videncenter for Jordforurening 

 
  

19-03-2014 

Sag.nr.: 13/1746 

Dokumentnr. 16789/14       

Sagsbehandler 

Kit Jespersen 

Tel. 3529 8185 

E-mail: kij@regioner.dk  

 

 

 

 

http://www.jordforurening.info/


 

Side   2 

PROGRAM  
 

 

Onsdag den 18. juni 

  

09.30 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

Ankomst og morgenmad 

  

Velkomst v./Claus Billehøj, Region Hovedstaden 

 

 

10.10 – 11.40 Regionernes overordnede pejlemærker og strategiske målsæt-
ninger 

Cheferne 

 

 
   
11.40 – 12.10 
 

Indlæg fra Miljøstyrelsen – herunder, hvordan tænker MST  
det fremtidige samarbejde med regionerne på jord- og  
grundvandsområdet? Er der behov for nye initiativer? 
 

Christian Vind, MST 

 

 

12.10 – 13.10 

 

13.10 – 14.30 

 

14.30 – 14.45 

 

14.45 – 16.45 

 

16.45 – 17.00 

 

17.00 – 18.30 

 

 

Frokost   

 

Vandretur i Rude Skov 

 

Pause 

 

Workshops  

 

Pause 

 

Opsamling fra workshops i plenum 

 

 

 

 

Naturvejleder Jes 

Aagaard, Natursty-

relsen 

18.30 – 19.00 Indkvartering  

 

 

JORDFORURENINGSÅRSMØDE 2014 
18. – 19. juni 2014 
Hotel Comwell, Holte 
 

 

 

 

 



 

Side   3 19.00 – 19.30  

 

19.30 – 21.30 

Drinks 

 

Middag 

 

 

21.30 – 22.30 

 

 

Fælles aktivitet 

 

22.30 – ? Hyggeligt samvær – øl, vin, vand, snacks mv. 

 

 

Torsdag den 19. juni 

 

 

07.3 –> 09.00 Morgenmad  

 

09.00 – 09.30 

 

09.30 – 09:50 

 

09:50 – 10:30 

 

10:30 – 10.45 

 

10.45 – 12.15 

 

Danish Soil Partnership 

 

Grundvand efter 2015 

 

Kommunikation – synliggørelse af vores arbejde 

 

Pause 

 

Rapportering af diverse projekter 

 

Kristian Johnsen, RH 

 

Morten Sørensen, VJ 

 

Kasper Westphal, 

Operate 

 

12.15 – 13.15  

 

Evaluering og afrunding 

 

 

Region Hovedstaden 

13.15 – 14.15 Frokost og efterfølgende hjemrejse 

 

 

 

 På 2.-dagen rapporteres fra følgende projekter 

Erfaringsudveksling på frivilligområdet v./Region Syddanmark 

V2-kriterier v./Region Sjælland 

Prioritering v./Region Hovedstaden 

Risiko-projektet v./Region Syddanmark 

Pesticidprojekt v./Region Sjælland 

Kina-projekt, der er ved at starte op med deltagelse af DSP og 

Horizon 2020 v./Region Midtjylland 

 

 

   

 

   



 

Side   4  WORKSHOPS 
 

Overfladevand 

Ansv./ Region Syddanmark (Tovholder: Trine Korsgaard) 

 

Skarpere prioritering 

Ansv./ Region Sjælland (Tovholder: Henrik Jannerup) 

 

De gamle undersøgelser – er de gode nok? 

Ansv./ Region Midtjylland (Tovholder: Anja Melvej) 

 

Bæredygtige metoder til undersøgelse og afværge 

Ansv./ Region Hovedstaden (Tovholder: Camilla Maymann 

Christiansen) 

 

Kommunikation 

Ansv./ Region Nordjylland (Tovholder: Mette Lund Poulsen) 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

Side   5 Workshop - overfladevand 
Ansv./Region Syddanmark (Tovholder: Trine Korsgaard) 
 
Til juni har regionerne været i gang med de nye indsatsområder i forhold 

til overfladevand og natur i et lille halvt års tid. Formålet med workshop-

pen er derfor vidensdeling og erfaringsudveksling samt diskussion af cen-

trale problemstillingen i forhold til vores nye opgaveløsning.  Workshop-

pens program vil blive sammensat som en blanding af oplæg og diskussio-

ner i grupper ud fra den helt aktuelle status i forhold til screeningsværktø-

jet, vejledningen og udviklingsprojekter samt særlige problemstillinger i 

vores opgaveløsning, som f.eks. § 8-sagsbehandling. 

 

 

 

  



 

Side   6 Workshop - skarpere prioritering 
Ansv./Region Sjælland (Tovholder: Henrik Jannerup) 

 
I regionerne bliver vi løbende udfordret på vores prioriteringer fra mange 

sider: vandforsyninger og kommuner ønsker prioritering af sager i netop 

deres område, og vi får forespørgsler fra boligejere om vores prioritering 

af netop deres ejendomme. Herudover er Miljøstyrelsen kommet med 

udmeldinger om, at regionernes 50-årige tidshorisont for løsning af opga-

ven er for lang. 

 

Dette betyder, at vi skal være skarpe på vores prioriteringer, og den måde 

vi kommunikerer dem på. Herudover er der behov for, at regionerne kan 

gøre sig nogle indledende tanker om, hvordan tidshorisonten kan afkortes. 

 

Workshoppen er opdelt i 2 dele. 

 

Del 1: Hvilke sager eller områder har højest prioritet? 

Der er forskellige demografiske og naturgivne forhold i Danmark, og dette 

afspejler sig i vores prioriteringer i regionerne. Formålet med del 1 er at 

vidensdele om de enkelte regioners prioriteringer og de tilhørende argu-

menter. Dette kan gøre den enkelte region mere skarp på sin egen priori-

tering, og hvorfor den er forskellig fra andres. 

 

Del 2: Hvad skal der til for at afkorte den samlede tidshorisont for løsning 

af jordforureningsopgaven? 

Tidshorisonten kan bl.a. afkortes ved udvikling af nye og mere effektive 

metoder eller ved effektivisering af regionernes arbejdsprocedurer, men 

dette er ikke emnet på denne workshop. I del 2 skal vi derimod drøfte risi-

kovillighed, og hvordan vi kan bruge over 25 års erfaringer i amter og regi-

oner til at afkorte den samlede tidshorisont til løsning af opgaven. Dette 

handler ikke om nedprioritering, men derimod om sager, opgaver og om-

råder, der med fordel helt kan udgå af prioriteringen.  

 

 

  



 

Side   7 Workshop – de gamle undersøgelser – er de gode nok? 
Ansv./Region Midtjylland (Tovholder: Anja Melvej) 

 
Baggrund  

En lang række lokaliteter blev tilbage i 80’erne 

og 90’erne undersøgt med de tilstedeværende 

metoder, fx blev klorerede opløsningsmidler 

undersøgt med jord- og vandprøver og feltana-

lyser af poreluft. Vurderingerne blev herefter 

truffet på dette begrænsede grundlag, en del 

lokaliteter udgik, mens andre blev kortlagt ved 

matrikelgrænserne.  

Region Midtjylland har i årene 2008-2013 ud-

ført en kampagne på branchen ”renserier”. 

Kampagnen indebar, at alle renserierne (523 

stk.) i vores register blev gennemgået og vurde-

ret. Heraf var 199 renserigrunde under behandling eller vurderet i de se-

neste år. Ud over disse blev det vurderet, at yderligere 58 renserigrunde, 

som tidligere var afsluttet, krævede yderligere undersøgelser. Gennem-

gangen havde identificeret en 

række problematiske indeklima-

sager både hos naboer til rense-

rier, men også på tidligere ud-

gåede lokaliteter samt V2 kort-

lagte, hvor en tidligere JAGG-

beregning har vist, at der ingen 

risiko var for indeklimaet.  

Der er konstateret problemer på 

så mange af lokaliteterne, at vi 

har vurderet, at der er grundlag for også at se på andre brancher med brug 

af klorerede opløsningsmidler og gennemgå dem på en lignende måde.  

Konklusion på kampagnen var altså, at de gamle undersøgelser IKKE var 

gode nok. 

Workshoppen kommer til at indeholde; en diskussion af, hvordan og hvor-

når man kan tage afsluttede sager op igen, hvordan man kommunikerer i 

den forbindelse, hvilke problemstillinger der er, og på hvilke områder vi 

ser behov for at gå tilbage og gennemgå gamle undersøgelser. 

 

Der vil være forberedelse for deltagerne i form af en række spørgsmål, der 

vil blive sendt ud på forhånd, når vi ved, hvem der er tilmeldt. 

 



 

Side   8 Workshop – bæredygtige metoder til undersøgelse og  
afværge 

Ansv./Region Hovedstaden (Tovholder: Camilla Maymann Christiansen) 

 
For at mindske vores fodaftryk på klimaet i kampen mod jord- og grund-

vandsforurening har regionerne i en årrække haft fokus på effektivitet og 

bæredygtighed i vores afværgeløsninger. 

 

På denne workshop vil vi gennemgå relevante erfaringer med afværgeløs-

ninger inden for tre kategorier: termiske in situ-løsninger, ikke-termiske in 

situ-løsninger, samt P&T. 

 

Der fokuseres herefter på nye tiltag til at gøre 1) de ellers energikrævende 

termiske og tidskrævende P&T-metoder mere bæredygtige og 2) de diffu-

sionshæmmede kemiske og biologiske in situ-afværgemetoder mere effek-

tive. 

 

Erfaringer fra bæredygtighedsbetragtninger i afværge vil til slut perspekti-

veres til undersøgelser. 

 

Overordnet forventet program:  

 Introduktion  

 Metoder til afværge (kildefjernelse og faneafskæring)  

o Overblik og erfaringer  

 Øget effektivitet inden for ikke-termiske metoder 

o Status / State of the art 2014  

o Demonstrationsprojekt med basisk hydrolyse ved Høfde 42 

afsluttet? Succes? Politisk beslutningsgrundlag? 

 Øget bæredygtighed inden for termiske metoder og P&T-anlæg  

o Hvad gøres der for at reducere energiforbruget ved termiske 

løsninger? 

o Brug af RemS til visualisering af fremskridt 

 Diskussion og afrunding  

o Bæredygtighedsperspektiver fra afværge til undersøgelser 

o Plenum diskussion 

 

 

https://www.google.dk/url?q=http://www.biologifaget.dk/?id=776&L=0&homeworkid=15139&sa=U&ei=yiAfU6ndOKmC4ATpwYHgBA&ved=0CGUQ9QEwHQ&usg=AFQjCNF2rGAj3sSwhkejotbiBU8B0m7lOg


 

Side   9 Workshop - kommunikation 
Ansv./Region Nordjylland (Tovholder: Mette Lund Poulsen) 
 

Når vi kommuniker, er det vigtigt, at vi sætter os i modtagerens sted – 

hvem er det, vi kommunikerer med, og hvad er modtagerens situation og 

informationsbehov. Selv om vi har fokus på dette, går det nogle gange 

galt. En sådan sag skal vi høre om og blive klogere på. Ligesom vi skal høre 

om et nyt borgervenligt rapporteringskoncept. 

 

Workshoppen har to dele: 

 

Når en forureningssag går i pressen og bliver politisk 

Med udgangspunkt i en konkret forureningssag fra Region Sjælland tager 

vi fat i nogle af de forskellige problemstillinger, der opstår, når en sag ud-

vikler sig fra en almindelig forureningssag, til at den pludselig ændrer ka-

rakter i takt med, at den bliver kendt i lokalområdet, går i pressen og bli-

ver politisk.  

 

I den aktuelle sag har grundejer, udover at være i gang med at anlægge 

sag mod regionen, valgt at eksponere sagen ved at oprette en Facebook 

side, hvor alt sagsmaterialet er lagt ud til offentligt skue, inkl. grundejers 

korrespondance med regionen. Grundejer har kontaktet lokale politikere, 

som er blevet involveret i sagen. Grundejer og politikere har anvendt flere 

nyhedsmedier; såsom Facebook, aviser og fjernsyn til at sætte fokus på sa-

gen.  Samlet har der været over 10 indlæg med sagen i pressen. Endelig er 

Miljøstyrelsen også gået ind i sagen.  

 

Kan vi blive bedre til at håndtere de forskellige interessenter, pressedæk-

ning og kommunikationen i en forureningssag med stor offentlig bevågen-

hed, der ofte udløser et politisk pres. 

 

Nyt borgervenligt rapporteringskoncept 
Sidste år delte Region Syddanmark deres erfaringer med brugerundersø-

gelser med os andre. I år skal vi høre om deres nye borgervenlige rappor-

teringskoncept, som er en udløber af brugerundersøgelsen.  

     

https://www.google.dk/url?q=http://archim.dk/2014/02/24/at-skrive-bedre-om-arkitektur/&sa=U&ei=cSAfU5-iKom74ASNiIHQDw&ved=0CC8Q9QEwAg&usg=AFQjCNFly-wZAgxU3Le2N0M1Doy161IJbQ

