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De sidste 100 års forurening
I mere end 100 år har danske virksomheder anvendt forskellige 
kemikalier i produktionen. Tidligere var man desværre ikke 
nær så opmærksom på en korrekt håndtering og på deres 
skadevirkninger, som man er i dag.

Derfor er der i Danmark omkring 14.000 grunde, som er 
forurenede, fordi de har rummet industri eller andre erhverv. 
Benzin- og servicestationer, losse- og fyldpladser, gasværker, 
olietanke og olielagre samt renserier er årsag til de fleste 
jordforureninger, vi har kortlagt i dag.

Ny lov skal sikre sundhed og miljø 
Disse forureninger kan vi ikke bare lade ligge. Nogle forure-
ninger kan sive ned i grundvandet og true det drikkevand vores 
børn og tipoldebørn skal have glæde af.  Andre kan udgøre en 
risiko for dem, der bor på arealet.

FORURENING 
UNDERSØGELSER

og 
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Jordforureningsloven, der trådte i kraft i 2000, sigter derfor 
først og fremmest mod:

At sikre, at mennesker og miljø ikke tager skade. Ved at 
fjerne de akutte påvirkninger eller give råd om, hvordan man 
uden risiko kan leve med forureningen.

At sætte ind mod forureningen, hvor det giver mest miljø for 
pengene. For eksempel ovenpå vigtigt grundvand eller ved 
boliger, børnehaver og offentlige legepladser.

At forebygge, at forureningen transporteres og spredes til 
arealer, der ikke er forurenede – for eksempel ved flytning af 
jord.

At forebygge, at fremtidige undersøgelser og oprensninger 
fordyres.

Forureningen skal kortlægges og fjernes
Indsatsen starter med at få kortlagt forureningen. Amtet 
kortlægger de forurenede grunde i samarbejde med 
kommunerne.

Kortlægningen sker ved at samle oplysninger om, hvor der har 
ligget virksomheder og aktiviteter, der kan være skyld i jord- 
og grundvandsforurening.

Hvis amtet har kendskab til, at der er foregået aktiviteter, som 
gør, at jorden kan være forurenet, kortlægger amtet grunden 
på ”vidensniveau 1”.
Hvis der er påvist forurening, kortlægger amtet den forurenede 
del af grunden på ”vidensniveau 2”.
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Den værste forurening skal fjernes først
Amtet benytter samtidig kortlægningen til at vurdere og 
prioritere, hvor de offentlige midler til at undersøge, fjerne 
eller nedsætte forureningen gør mest nytte. I nogle tilfælde 
rådgives alene, dette er tilfældet, hvis forureningen kun udgør 
en meget begrænset risiko.

Der er desværre mange forurenede grunde i amtet. Det er 
dyrt at fjerne forureningen. Derfor er amtet nødt til at starte 
oprydningen på de grunde, hvor der er størst risiko for 
mennesker og drikkevand.

Det er også baggrunden for, at der kan gå nogen tid fra en 
forurening bliver opdaget, til amtet vender tilbage og fjerner 
den. Når amtet vender tilbage, vil kun den del af forureningen, 
som udgør et miljø- og sundhedsmæssigt problem, blive fjernet. 

Forurenede renserigrunde
Renserier er blandt de virksomheder, der ofte har forurenet 
jord og grundvand. Deres beliggenhed midt i boligområder gør, 
at forureningen berører mange mennesker.

På renserier anvendes kemikalier til at få tøjet rent. Nogle 
steder er jorden blevet forurenet, fordi kemikalierne er 
spildt, hældt ud eller gravet ned i jorden. Andre steder er 
kemikalierne løbet ud i jorden gennem utætte tanke eller 
kloakker.

I årenes løb er der brugt forskellige opløsningsmidler. I 
begyndelsen af sidste århundrede brugte man terpentin og 
benzin som rensevæske. Men siden 1930’erne har man mest 
anvendt chlorerede opløsningsmidler.
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Sådan undersøger vi forureningen
Det er amtet, der har ansvaret for at undersøge og gøre en 
indsats i forhold til jordforurening, som ingen forurener kan 
gøres ansvarlig for, enten fordi forureningssagen er forældet, 
eller fordi udledningen ikke var ulovlig, da den fandt sted.

Ved forurening med chlorerede opløsningsmidler undersøger 
vi dels kildegrunden og dels om forureningen har spredt sig til 
andre grunde. Desuden undersøger vi, om forureningen udgør 
en risiko for grundvand og beboere i området.

Vi bruger en bred vifte af teknikker for at opklare omfanget af 
forureningen:

De mest almindelige midler er TCE  (trichlor-ethylen) og først 
og fremmest PCE (perchlor-ethylen). Især PCE har vist sig 
at udgøre et stort miljøproblem, da det har været det mest 
anvendte rensemiddel.

Hvorfor er PCE i jorden et problem?
Stoffet nedbrydes kun langsomt i jorden.

Det fordamper fra jorden op i huse oven på forureningen, 
hvor det påvirker indeklimaet.

Stoffet finder vej ned til grundvandet gennem sprækker i 
jordlagene. Det er tungere end vand og  spredes derfor på 
en kompliceret måde i jorden og grundvandet. Derfor er det 
svært at rense op.

Små mængder giver stor forurening. 2 liter PCE er nok 
til at grænseværdien for drikkevand er overskredet i den 
vandmængde, der årligt indvindes i en by på Svendborgs 
størrelse.
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Vi borer og graver for at tage prøver af jorden og vandet. 
Det sker blandt andet ved hjælp af en borebil.

Vi måler luften i porerne (små huller og åbninger) i jorden. 
Det sker ved hjælp af spyd, der stikkes i jorden, og hvorfra 
der suges luft op.

Vi måler luften i huse ved hjælp af rør, der opsamler prøver 
over et stykke tid.

Vi måler under gulvene ved at opsamle luftprøver.

Vi undersøger kloaker ved TV-inspektion for at se, hvor 
rensevæsken i kloakvandet kan være sivet ud gennem 
utætheder i rørene.

Vi måler udeluften.

At vi undersøger en ejendom, betyder ikke, at den er 
forurenet. Vi er nødt til at undersøge et større område for 
præcist at kunne afgrænse forureningen.

Først når vi har resultaterne af undersøgelserne, kan vi 
fortælle, hvor udbredt forureningen er, og hvilken risiko den 
eventuelt vil udgøre.

Sådan mærker du målingerne
I de perioder, hvor vi måler, kan du møde vore rådgivere i dit 
nabolag i gang med at bore, udtage jord- eller grundvands-
prøver, indsamle luftprøver ude og inde og med at foretage 
TV-inspektion af rør og kloakker. 

Amtet informerer skriftligt i forvejen de grundejere, som bliver 
berørt at undersøgelserne.

Vi søger løbende at holde alle, der berøres af forureningen, 
orienteret. I første omgang om resultaterne af målingerne, 
efterhånden som disse foreligger. I næste omgang om, hvor det 
er nødvendigt at afhjælpe forureningen, hvordan og hvornår 
det i givet fald vil ske.
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MENS 
FORURENINGEN  
er DER
Så giftig er PCE
Der er ingen akutte sundhedsskadelige virkninger af PCE 
eller andre chlorerede opløsningsmidler i de mængder, der 
normalt findes på boliggrunde, hvor indeklimaet er påvirket. 
Akutte sundhedsskader ser man først ved langt højere 
koncentrationer.

På længere sigt kan der være tale om en sundhedsrisiko, da 
man regner med, at PCE er kræftfremkaldende.

PCE optages gennem luften ved indånding. Mængden af PCE i 
luften angives i mikrogram per m3 (kubikmeter). Et mikrogram 
er en milliontedel af et gram. 

Risiko ved høje koncentrationer
Renseriarbejdere og andre, der i længere tid har været 
udsat for meget høje koncentrationer, fra 70.000 til 140.000 
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MENS 
FORURENINGEN  
er DER

PCE

mikrogram per m3, har døjet med svimmelhed, glemsomhed, 
påvirkning af nyrerne og forhøjet abortrisiko.

Risiko ved lave koncentrationer 
Ved koncentrationer under disse meget høje niveauer kan man 
ikke se direkte skader hos mennesker.

Ved dyreforsøg med meget høje koncentrationer har man 
imidlertid fundet kræft i større omfang hos forsøgsdyr, der har 
været udsat for PCE end hos forsøgsdyr, der ikke har været 
det. Desuden blev der observeret ændringer i blandt andet 
leverens størrelse.

Da der skulle fastlægges en grænseværdi for PCE, tog man 
udgangspunkt i den mindste koncentration, der har givet 
påvirkning hos det mest følsomme forsøgsdyr. Man antog, 
at mennesket er mere følsomt end forsøgsdyret, og at 
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menneskers følsomhed er forskellig fra individ til individ 
over for forskellige stoffer. Endelig erkendte man, at man ikke 
kender den mekanisme, der gør, at PCE i høje koncentrationer 
kan fremkalde skade.

På den baggrund lagde man en samlet sikkerhedsfaktor ind 
på 10.000. Det vil sige, at grænseværdien er sat 10.000 gange 
lavere, end den mængde, der gav påvirkning hos de mest 
følsomme forsøgsdyr. På dette grundlag er grænseværdien for 
PCE nu sat til 6 mikrogram per kubikmeter luft.

Det er vanskeligt at sammenligne grænseværdien for PCE med 
andre risici -  for eksempel rygning. Skønsmæssigt er risikoen 
ved passiv rygning højere, end risikoen ved at blive udsat for 
grænseværdien af PCE.

En del mennesker har fået meddelt resulatet af målinger, 
der sammenligner med en lavere grænseværdi på kun 0,25 
mikrogram per kubikmeter luft. Den grænseværdi blev fastsat 
udfra en matematisk model, som man i dag ikke mener er 
tilstrækkeligt underbygget for PCE’s vedkommende.

Det er imidlertid klart, at hvad enten man beregner 
grænseværdien på den nye eller den gamle måde, er der tale 
om meget forsigtige skøn. Det betyder, at selv flere ganges 
overskridelse af den nye grænseværdi ikke nødvendigvis har 
medført eller vil medføre nogen skade, selv om man har boet i 
den i flere år. Eller selv om der går nogen tid, inden man kan få 
koncentrationen af PCE ned, hvor man gerne vil have den.
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Forskellige grænseværdier
De færreste mennesker kan lugte PCE i koncentrationer, der 
er mindre end omkring 180.000 mikrogram per m3.

Arbejdstilsynets grænseværdi for miljøer, hvor PCE indgår i 
produktionen er på 70.000 mikrogram per m3.

Miljøstyrelsen har en grænse på 10 mikrogram per 
kubikmeter for, hvad der må udledes til fri luft fra for 
eksempel et renseri i drift.

Den sundhedsmæssige grænseværdi er på 6 mikrogram 
per m3. Den er fastsat, så hele befolkningen, uanset alder, 
er beskyttet. Værdien er nyligt i sommeren 2001 blevet 
revurderet.

Renseri 70.000 mikrogram per m3

Bolig 6 mikrogram  per m3

Skel (B-værdi) 10 mikrogram per m3

Det kan du selv gøre
Forureningen med PCE kan komme ind i boligen fra flere kilder. 
Rådene til, hvad man selv kan gøre så længe forureningen er til 
stede afhænger af forureningskilden.

Der kan være tale om et renseri i drift, hvor kilden er 
udeluften.

Der kan også være tale om, at forureningen har spredt sig og 
trænger op fra jorden i en vis afstand fra den oprindelige kilde.
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Kælderrum
Hvis afdampningen med PCE især kommer fra jorden, bør 
man opholde sig mindst muligt i kælderetagen. Hold lukket 
til kælderen og forsøg at tætne omkring de rør, der eventuelt 
går fra kælder til stueetage.

Børn
Børn er særligt følsomme. For eksempel indånder de mere 
luft end voksne i forhold til deres størrelse. Derfor bør 
udsatte kældre ikke bruges som legeplads for børn. Man bør 
heller ikke indrette dem til værelse for halvstore børn.

Udluftning
Hvis udeluften ikke er forurenet er det en god ide at 
lufte ud. Et godt luftskifte kan opnås ved at placere riste 
i krybekælder eller sokkel, i bad og køkken ved naturlig 
ventilation med aftrækskanaler. I de øvrige rum ved hjælp af 
udeluftventiler.
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Haven 
Man kan bruge sin have almindeligt og også spise af de 
frugter og grøntsager, man eventuelt dyrker. Dog bør du, hvis 
du bor på selve den grund, hvor der er spildt PCE, kontakte 
embedslægen eller amtet og få råd om, hvordan du kan 
benytte din have.

Spørgsmål om sundhed
Hvis du har spørgsmål om eventuelle sundhedsmæssige risici 
kan du kontakte embedslægen.
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FJERNELSE af  
FORURENINGEN

Forskellige teknikker
Hvis det overhovedet er teknisk og økonomisk muligt, fjernes 
den væsentligste del af forureningen. Men da forureningen 
med PCE spredes i jorden på en kompliceret måde, er det 
kun sjældent at forureningen kan fjernes helt. Under alle 
omstændigheder vil der blive gjort en indsats, så den forurening 
som bliver ladt tilbage, ikke udgør en risiko. Indsatsen vil sikre 
de personer,  der bor på stedet og det grundvand, som fortsat 
skal anvendes til drikkevand.

Forureningen kan fjernes ved at grave eller bore den 
forurenede jord op og køre den væk til behandling. Den 
kan også fjernes på stedet ved at behandle jorden eller 
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grundvandet med forskellige teknikker. Endelig kan det 
forhindres, at forurening som må lades tilbage, damper op i 
huse.

Nedenfor er givet en række eksempler på teknikker.

Forureningen fjernes og køres væk
Forureningen kan fjernes ved at grave eller bore den op. 
Afhængigt af, hvordan huset er bygget og funderet, kan der også 
fjernes forurening under huset på denne måde. Det kan gøres 
ved at afstive huset, fjerne den forurenede jord og erstatte den 
med ren jord lidt efter lidt.

FJERNELSE af  
FORURENINGEN
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Forureningen fjernes på stedet
I dag findes der en bred vifte af teknikker til at fjerne PCE 
direkte fra jorden. Hvilken teknik der kan anvendes, afhænger 
af de lokale forhold, f.eks. hvordan jorden er under huset, og 
hvordan grundvandet strømmer. 

Der findes teknikker til at opvarme jorden, så forureningen 
damper ud af jorden og kan samles op. Der findes teknikker, 
hvor jorden og grundvandet tilsættes forskellige kemikalier 
som uskadeliggør forureningen. Og der findes teknikker, hvor 
forureningen suges eller blæses ud af jorden og samles op. 

Endelig findes der teknikker, som kan forhindre at en forure-
ning spredes med grundvandet og derved kan dampe op i 
nabohuse.

PCE
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Forureningen forhindres i at dampe ind i huset
Hvis der er en forurening under huset, som det ikke er muligt 
at fjerne, kan man hindre at den damper ind i huset. Igen er der 
forskellige teknikker, afhængig først og fremmest af den enkelte 
ejendoms bygningsmæssige konstruktion.

Hvis der ikke er PCE i luften udenfor, vil en god udluftning og 
ventilation både i krybekælder, kælder og beboelsesrum sikre 
en fortynding og fjernelse af den dårlige luft.

En væsentlig del af forureningen kommer ind i huset 
gennem revner og sprækker i fundament og gulv. Derfor kan 
indtrængningen nedsættes ved at tætne revner i gulve og 
utætheder ved rørgennemføringer, herunder også manglende 
eller udtørrede vandlåse på kloaksystemet.

Men PCE damper også igennem selve gulvet. Dette kan for-    
hindres ved at male med gastæt maling, ved at bygge et nyt 
gastæt gulv eller ved at suge den forurenede luft væk under 
huset.

PCE
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FORURENINGEN 
og EJENDOMMEN

Rettigheder og pligter
Hvis man bor på en grund, hvor der er kortlagt en 
jordforurening, kan man bruge den uændret, med mindre amtet 
giver besked om noget andet.

Man skal dog som udgangspunkt have tilladelse fra amtet til 
gravearbejde ved for eksempel byggeri. Man skal søge tilladelse, 
hvis man vil bruge grunden til mere følsom anvendelse, for 
eksempel ved ændring fra industri til boligformål. Og man skal 
melde flytning af jord fra grunden til kommunen.

Hvis man vil sælge sin ejendom har man pligt til at oplyse om 
forureningen. Desuden skal man være opmærksom på, at køber 
og ejendomsmægler kan se, at grunden er forurenet hos Kort- 
og Matrikelstyrelsen. Samtidig er dette anført i tingbogen ved 
en bemærkning.
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FORURENINGEN 
og EJENDOMMEN

Det er også altid en god ide at orientere amtet, hvis 
man har planer om at sælge sin ejendom (Se afsnit om 
værditabsordning).

Nærmere undersøgelser
Der kan gå nogen tid før amtet undersøger og fjerner en 
forurening. Der er mange forurenede grunde i amtet, og det er 
dyrt at rense dem. Derfor er vi nødt til først at undersøge og 
rydde op på de grunde, der udgør den størst mulige trussel.

Værditabsordningen
Der er hjælp at hente for boligejere, som uden at vide det er 
blevet ejer af en forurenet grund.

Hjælpen kan De få via værditabsordningen, som giver de fleste 
boligejere, der i god tro har købt en forurenet grund, ret til en 
fremskyndet oprydning.
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For at blive omfattet af værditabsordningen skal grundejeren 
opfylde tre krav:

Første krav: Kortlægning
For det første skal ejendommen være kortlagt på vidensniveau 
2, det vil sige være forurenet. 

Boligejere, hvis ejendom er kortlagt på vidensniveau 1, kan 
kræve, at det offentlige inden to år foretager en undersøgelse 
til klarlægning af, om grunden er forurenet eller ej.

Andet krav: Købt i „god tro“
For det andet skal grundejeren have købt ejendommen, efter 
der er blevet forurenet. Grundejeren måtte dog ikke vide 
- eller burde have vidst - at der var tale om en forurenet 
ejendom.

En grundejer som har købt en ejendom der er korlagt 
på vidensnivau 1, er derfor ikke udelukket fra at søge 
værditabsordningen, hvis det viser sig at grunden er forurenet.

Tredje krav: Boligformål
For det tredje skal ejendommen hovedsageligt anvendes til 
bolig. Følgende ejendomme er ikke omfattet af ordningen: 
Landbrug, skovbrug, industriejendomme, etageejendomme med 
mere end 50% erhverv, sommerhuse og offentlige ejendomme. 

Egenbetaling
Hvis der skal gennemføres en oprydning efter værditabsord-
ningen, skal grundejeren betale en egenbetaling. Egen-
betalingen er som udgangspunkt 40.000 kroner, men størrelsen 
afhængder af ventetiden siden grunden blev kortlagt. Amtet 
kan oplyse den præcise størrelse af egenbetalingen.

Egenbetalingen skal først betales, når der er gennemført under-
søgelser, og der er et forslag til oprydning. Egenbetalingen ind-
betales umiddelbart før en egentlig projektering sættes igang.

Tidsrammer
En oprydning efter værditabsordningen er et stort projekt. 
Som hovedregel skal man regne med, at der vil gå mindst 
to år fra en sag startes, til den kan afsluttes. Hertil skal der 
lægges den ventetid, som der ind i mellem er på at få penge til 
oprydningen. 
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Ordningen betales af staten, hvor der årligt afsættes et beløb 
på finansloven til dette arbejde. Når der ikke er penge nok 
oprettes en venteliste, som fungerer efter først-til-mølle-
princippet. 

Endelig kan det, i sager med særligt problematiske forureninger, 
være nødvendigt at drive et anlæg til fjernelse af forureningen. 
I værste fald kan det være nødvendigt at drive et anlæg i en 
længere årrække, før en forurening er helt under kontrol.

Når ikke al forurening fjernes
En sag efter værditabordningen sluttes først når boligen og 
haven kan anvendes uden fare for helbredet. Men det er ikke 
altid at al forurening fjernes. Enten fordi det ikke er muligt, eller 
fordi det er uforholdsmæssigt dyrt.

Det betyder, at amtet opretholder kortlægningen af ejendom-
men, så forureningen ikke flyttes et andet sted hen. Amtet 
ud-steder en erklæring om at forureningen er uden betydning 
for boliganvendelsen, og grundejeren får den indbetalte 
egenbetaling tilbage.

En forurening efter værditabsordningen fjerner derfor ikke 
hele værditabet i forbindelse med den fundne forurening, men 
det reducerer det og skaber sikkerhed for den fremtidige 
anvendelse.

Ansøgning 
Du kan rekvirere et skema hos amtet, som kan benyttes til at 
ansøge amtet om at komme med i værditabsordningen. Du 
kan også skrive et almindeligt brev, blot det indeholder de 
nødvendige oplysninger.

Frivillig undersøgelse eller oprensning
Du kan også vælge selv at betale for at få foretaget en under-
søgelse eller oprensning på ethvert tidspunkt, dog skal amtet 
godkende planerne. Det gælder både hvis din grund er kortlagt 
efter Lov om forurenet jord og hvis der i øvrigt er kendskab til 
forurening på grunden.

Hvis du vælger selv at betale oprensningen, skal du finde 
en rådgiver til at beregne og planlægge oprensningen og en 
entreprenør til at udføre arbejdet.

Kravene til dokumentation af oprensningens kvalitet og 
udførelse er de samme som gælder for en offentlig oprensning.
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Hvad er det for et stof, der skaber 
forureningen fra mange renserier?
Det er først og fremmest stoffet PCE, 
der udgør et stort miljøproblem for 
renseriernes omgivelser. PCE nedbrydes 
langsomt. Det fordamper op i huse oven 
på forureningen. Det spredes i jord og 
grundvand. Og så giver selv små mængder 
en stor forurening.

Hvor giftigt er PCE?
Der er ingen direkte giftvirkning af PCE 
eller andre chlorerede opløsningsmidler 
i de mængder, der normalt findes på 
boliggrunde, hvor indeklimaet er påvirket. 
Det er først ved langt højere koncen-
trationer at der er tale om sundhedsfare. 
Derimod kan der på langt sigt være tale 
om en sundhedsrisiko, hvis grænseværdien 
overskrides, idet man regner med, at PCE 
er et kræftfremkaldende stof.

Er børn særligt udsatte?
Børn er som regel altid mere udsatte, fordi 
de vokser og dermed har et hurtigere 
stofskifte. Samtidig indånder børn mere 
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luft end voksne i forhold til deres størrelse. Grænseværdierne 
er derfor fastsat lavt af hensyn til børn. 
Der er dog ikke en særlig virkning ved PCE, som kun rammer 
børn.
Rum hvor de højeste koncentrationer af PCE kan forekomme 
f.eks. udsatte kældre bør ikke bruges som legeplads for børn. 
Man bør heller ikke indrette disse rum til værelse for halvstore 
børn.

Må vi spise det, vi dyrker i haven?
Ja, hvis ikke du bor på selve grunden, hvor der kan være spildt 
PCE i overfladejorden.

Skal vi pakke madpakken bedre ind end før?
Nej.

Hvad kan vi selv gøre, indtil forureningen er væk?
Hvis afdampningen med PCE især kommer fra jorden, bør 
man opholde sig mindst muligt i kælderetagen. Hold lukket 
til kælderen og tætn omkring de rør, der går fra kælder til 
stueetage.
Hvis man bor lidt væk fra forureningskilden er det en god idé 
at lufte ud. 
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Hvem skal gøre noget ved forureningen?
Det er et grundprincip i dansk miljølovgivningen, at forure-
neren betaler. Dette princip bliver også fulgt, når forureneren 
kan findes. 
Men i sager, som handler om forurening fra renserier, har disse 
ofte været nedlagt i mange år. I andre tilfælde er det svært 
at bevise, præcis hvornår og fra hvilken kilde forureningen 
stammer. 
Derfor må de offentlige myndigheder gå ind og løfte en del af 
opgaven med at rydde op efter forureningen.

Hvad gør amtet og hvornår?
Det er amtet, der har ansvaret for at undersøge – og gøre en 
indsats i forhold til – jordforurening, som ingen forurener kan 
gøres ansvarlig for. 
Amtet prioriterer løbende, hvor de offentlige midler til at 
fjerne eller nedsætte forureningen gør mest nytte. Derfor kan 
der gå nogen tid, fra en forurening bliver opdaget, til amtet 
vender tilbage og gør noget ved den. 
Der er desværre mange forurenede grunde i amtet. Det er 
dyrt at fjerne forureningen. Derfor er amtet nødt til at starte 
på de grunde, hvor der er størst risiko for mennesker og 
drikkevand.
Hvis forureningen kun udgør en meget begrænset risiko, vil 
amtet ofte vælge at lade den ligge.

Hvad med de renserier, der stadig er i drift?
Det er kommunerne, der fører tilsyn med, at der ikke sker 
forurening fra de renserier, der drives i dag.

Må vi sælge vores hus?
Boliger på grunde, hvor der er konstateret påvirkninger af 
indeklimaet med chlorerede opløsningsmidler må gerne sælges. 
Oplys altid køberen om forureningen.
Husene er optaget i et register hos Kort- og Matrikelstyrelsen, 
hvor købere og ejendomsmægler kan konstatere grundens 
tilstand. Samtidig findes der en bemærkning herom i tingbogen. 
Amtet kan oplyse om eventuelle konsekvenser af forureningen.
Det er altid en god idé at orientere amtet, hvis man har planer 
om at sælge sin ejendom.

Kan vi få erstatning fra det offentlige, fordi huset har 
mistet noget af sin værdi?
Nej. Men der er hjælp at hente for parcelhusejere og 
andre ejere af helårsboliger, som uforvarende er kommet i 
besiddelse af en forurenet grund. Hjælpen giver ejerne ret til 
en fremskyndet oprydning. Denne fjerner dog ofte ikke hele 
værditabet, men begrænser det og sikrer en sundhedsmæssig 
forsvarlig anvendelse af grunden. Se nærmere under afsnittet 
om værditabsordningen.
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