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normer er overholdt. Derfor ser man 
ofte afgørelser over modellen: Da 
myndigheden har gjort A, må den 
være konsekvent og forsætte med 
at gøre B. Hvis det ikke er sket, er 
der tale om en fejl. Ikke sjældent ser 
man det fejlagtigt fortolket som om, 
myndigheden altid skal gøre B, hvilket 
kan ligne en miljøfaglig stillingtagen. 
Hvis A er en miljøfaglig vurdering, 
glemmes det ofte, at afgørelsen bygger 
på myndighedens egne argumenter 
og siger, at de rent logisk fører til et 
bestemt resultat. Afgørelsen har altså 
ikke forholdt sig til miljøindholdet, 
men til logikken i kæden af præmisser 
og konklusioner 

Vi skal ikke regne med, at domsto-
lene vil påtage sig rollen som dem, der 
fastlægger miljømæssigt begrundede 
retningslinier, hvor disse måtte være 
uklare. Det er fint, for det har de hver-
ken viden eller ekspertise til. Den 
opgave hører hjemme i ministerier 
og i Folketinget, hvor man fastlægger 
regler, som bør være klare og utve-
tydige, hvilket de kun kan være, hvis 
de er forholdsvis enkle. Derfor er det 
fortsat miljøministeren, der skal løse 
de mange problemer, der er med for-
tolkning og sideeffekter i forhold til 
Jordforureningsloven. Det har rege-
ringen nedsat jordforureningsgrup-
pen til at forberede. Lad os håbe, at 
den barsler med klare og administrer-
bare forslag, der vægter løsningen af 
aktuelle problemer fornuftig i forhold 
til, hvad vi overlader til kommende 
generationer at kæmpe med! 

I dette nummer af AVJinfo omtales 
en ny højesteretsdom om oprydning 
efter forurening fra villaolietanke, den 
såkaldte Koldingdom. Overfladisk set 
handler dommen om genopretnings-
krav og bagatelgrænser. Men nærlæser 
man dommen, handler den nok så 
meget om krav til en forvaltningsmæs-
sig afgørelse i form af en begrundelse. 
Dommen omstøder ganske vist kravet 
om genopretning, men det er ikke 
med en miljømæssig begrundelse. Læs 
artiklen og bliv klogere på, hvor langt 
dommens konklusioner rækker.

Domme og nævnsafgørelser anta-
ges ofte at løse et dilemma eller et 
problem på miljøområdet. Når det 
kommer til stykket, gør de det langt 
fra altid. Koldingdommen er ingen 
undtagelse. Den løser således ikke, 
hvor stor en aktuel eller fremtidig 
risiko skal være, for at en oprydning 
kan påbydes. Den siger heller ikke 
noget om, hvordan vurderinger af 
fremtidige risici skal angribes.

Domme og nævnsafgørelser undgår 
oftest at foretage en selvstændigt vur-
dering af det miljøfaglige indhold. Det 
er fornuftigt, men afgørelserne kan 
opleves som formelle og uden forbin-
delse til den miljømæssige virkelighed 
– og det går helt galt, hvis man læser 
en miljøfaglig tolkning ind i en ren 
juridisk argumentation og analyse.

Det er almindeligt, at en dom eller 
ankeafgørelse bygger på logikken i den 
afgørelse, der vurderes, og forholder 
sig til den juridiske korrekthed, dvs. 
om loven er anvendt rigtigt, og om 
andre forvaltningsmæssige regler og 
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KOLDINGDOMMEN
– prøvesagen, der løb ud i sandet

Af advokat (H) Håkun Djurhuus, Lind Cadovius Advokataktieselskab

Højesteret afsagde den 30. juni 2005 dom i den såkaldte 
Koldingsag vedrørende omfanget af oprensningskrav i 
relation til villaolietankeforureninger. Dommen har gen-
nem længere tid været afventet med spænding, idet det 
var forventet, at dommen ville klargøre spørgsmålet om 
rækkevidden af de oprensningspåbud, der i henhold til 
Jordforureningslovens § 48 meddeles i sager vedrørende 
forurening fra villaolietanke. Grundejerens, og i dette til-
fælde Kolding Kommunes, synspunkt har været, at der som 
udgangspunkt skal meddeles påbud om fuld oprensning, jf. 
herved det miljøretlige genopretningsprincip. 

Omvendt har Topdanmark Forsikring, der forsikrer alle 
lovlige villaolietanke i Danmark og Oliebranchens Miljø-
pulje (OM), der bistår Topdanmark i disse sager, typisk 
indtaget det standpunkt, at genopretningsprincippet 
begrænses af det såkaldte proportionalitetsprincip, der 
indebærer, at der ikke må være et misforhold mellem på 
den ene side den miljømæssige gevinst ved offentligretligt 
krævede tiltag og på den anden side de hermed forbundne 
omkostninger. Topdanmark og OM har indtaget det stand-
punkt, at såfremt der ikke er nogen aktuel eller nævnevær-
dig risiko i forhold til arealanvendelse (kontaktrisiko, 
indeklima, henholdsvis grundvand), vil restforureninger 
kunne efterlades på de berørte ejendomme, typisk under en 
vis dybde eller under bygninger. 

Koldingdommen er den første af sin art, der prøves ved 
domstolene, og sagen har været gennemført som en art 
prøvesag, hvis udfald formodedes at blive udslagsgivende 
for en lang række ligeartede sager, der p.t. er under behand-
ling i kommunerne som klagesager ved Miljøstyrelsen og 
som klagesager ved Miljøklagenævnet.

Lidt forenklet kunne man sige, at påbuddet var begrun-
det i genoprettelsesprincippet, det blev anfægtet under hen-
visning til proportionalitetsprincippet, og sagen blev afgjort 
af Højesteret under henvisning til officialprincippet. 

Jordforureningslovens ordning vedrørende villaolie-
tanke
De relevante regler herom findes i Jordforureningslovens § 
48 (påbudsbestemmelsen) og Jordforureningslovens § 49 
(forsikringsordningen). 

Jordforureningslovens ordning blev sat i kraft ved en 
miljøministeriel bekendtgørelse den 1. marts 2000. Lovens 
ordning omfatter alene villaolietanke, der er defineret som 
tanke med et rumindhold under 6.000 liter (6 m3), der 
hovedsageligt anvendes til opvarmning af beboelsesejen-
domme. 

Selvom ordningen først blev sat i kraft pr. 1. marts 2000, 
omfatter ordningen også forureninger sket før denne dato, 
såfremt forureningen først er konstateret efter ordningens 
ikrafttræden, og såfremt olietankanlægget har været eller 
kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af 
forureningen. 

Påbud efter Jordforureningslovens § 48, stk. 1, kan med-
deles ”… uanset, hvordan forureningen er sket”, dvs. uden at 
myndigheden behøver at påvise, at forureningen skyldes 
ejerens ansvarspådragende handlinger eller undladelser. 
I sager omfattet af ordningen kan miljømyndigheden 
meddele ejeren (påbudsadressaten) påbud om at afgive 
oplysninger og gennemføre undersøgelser i henhold til 
Jordforureningslovens § 40, ligesom kommunen i sådanne 
tilfælde kan påbyde ejeren at ”… fjerne den konstaterede 
forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage 
tilsvarende afhjælpende foranstaltninger”.

Den tilsyneladende byrde for ejeren af villaolietanke, 
som det objektive ansvar er udtryk for, afbødes af den 
forsikringsordning, der er fastlagt i Jordforureningslovens  
§ 49. Topdanmark Forsikring har uden udgift for de enkelte 
villaolietankejere i samarbejde med oliebranchen påtaget 
sig at forsikringsafdække de omkostninger, som er forbun-
det med efterkommelse af § 48-påbud, under forudsætning 
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af, at bl.a. tank og installationer er lovlige. Forud for denne 
nye ordning for villaolietanke i Jordforureningsloven gjaldt 
den retsstilling, der blev fastlagt ved den såkaldte Rock-
wool-dom (UfR 1991.674 H, kommenteret af højesterets-
dommer Poul Sørensen i UfR 1992.B.34 f.f.). I henhold 
til denne retsstilling kunne myndighederne alene gyldigt 
meddele påbud om eksempelvis oprensninger af olietank-
forureninger (både erhverv og boliger), såfremt myndig-
heden kunne godtgøre, at forureningen var sket som følge 
af påbudsadressatens ansvarspådragende handlinger eller 
undladelser. 

Såfremt der blev meddelt påbud, uden at denne bevisbyr-
de kunne løftes af myndighederne, kunne påbudsadressaten 
eller dennes forsikringsselskab vælge at rense forureningen 
op og efterfølgende kræve de hermed forbundne omkost-
ninger dækket af påbudsmyndigheden. Da konsekvenserne 
af Rockwool-dommen blev erkendt af påbudsmyndigheder-
ne, ophørte påbud om oprensning af olietankforureninger i 
praksis. Grundejeren sad i disse situationer med en olietank-
forurening, der gjorde ejendommen usælgelig eller vanske-
ligt salgbar, og som vanskeliggjorde belåning. I så henseende 
kan den ved Jordforureningsloven indførte ordning siges 
at være en væsentlig forbedring af både villaolietankejerens 
retsstilling og en forbedring for miljøet, idet ordningen 
sikrer, at langt flere olietankforureninger bliver oprenset, 
end det ellers ville være tilfældet. 

Forsikringsdækningen er begrænset til maksimalt 2 mio. 
kr. Overstiger omkostningerne ved efterkommelse af et på-
bud i henhold til § 48 nævnte beløb, vil påbudsmyndighed-
en skulle betale det overskydende beløb. 

I praksis har det vist sig, at forureninger fra villaolietanke 
med tilhørende installationer ofte trænger ned til en for-
holdsvis stor dybde under terræn, ligesom forureningerne 
ofte løber ind under bygninger, hvilket i væsentlig grad 
vanskeliggør fuldstændig oprensning af forureningerne 

uden betragtelige meromkostninger – i yderste konsekvens 
omkostninger til nedrivning af bygningen med henblik på 
at kunne bortgrave en forurening under denne. 

Grundejeren vil i disse situationer sædvanligvis indtage 
det standpunkt, at kommunen bør meddele et fuldt gen-
oprettelsespåbud, dvs. påbud om fjernelse af hele foru-
reningen, således at grundejeren ikke efterfølgende lider 
et værditab, og således at ejendommen ikke, på grund 
af efterladt restforurening, efterfølgende kortlægges på 
Vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningslovens § 5. 
Den samme holdning vil kommuner, der henholder sig til 
lovteksten i § 48 i Jordforureningsloven have, hvorimod 
Topdanmark og Oliebranchens Miljøpulje vil have en åben-
bar interesse i at efterlade restforurening, såfremt risiko-
vurderinger klarlægger, at risikoen – i hvert fald i relation 
til den aktuelle anvendelse af ejendommen – er meget lille 
eller ikke eksisterende. Grundejeren vil med andre ord 
have en interesse i at påberåbe sig det generelle miljøretlige 
genoprettelsesprincip, der har fundet udtryk i lovteksten i 
Jordforureningslovens § 48 samt det miljøretlige forsigtig-
heds-princip, hvorimod Topdanmark og Oliebranchens 
Miljøpulje vil have en interesse i at påberåbe sig proportio-
nalitetsprincippet, idet det gøres gældende, at påbud om 
fuld genopretning ofte vil inde-bære helt uforholdsmæssige 
meromkostninger, der ikke står mål med den miljømæssige 
gevinst. 

Koldingdommen 
I den såkaldte Koldingsag blev der i september måned 2001 
konstateret en olieforurening fra føderøret på en udendørs 
villaolietank. 

Det blev af forsikringsselskabet foranlediget, at et aner-
kendt miljøkonsulentfirma iværksatte partiel oprensning, 
hvilket affødte oprensningsudgifter på ca. 170.000 kr., ekskl. 
moms. Der blev imidlertid efterladt en restforurening, der ▼
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vurderedes at svare til ca. 10 kg gasolie med en udbredelse 
på ca. 2,5 m2 i dybdeintervallet mellem 2,6 og 4,5 meter 
under terræn. Merudgiften ved oprensning af den efterladte 
restforurening ville andrage ca. 188.000 kr.

I overensstemmelse med det i Jordforureningslovens § 48 
lovfæstede genoprettelsesprincip påbød Kolding Kommune 
herefter grundejeren – og derigennem indirekte forsik-
ringsselskabet – at fjerne den konstaterede forurening og 
genoprette den hidtidige tilstand. Dette indebar, at forsik-
ringsselskabet i realiteten blev pålagt også at oprense den 
efterladte restforurening. 

Forsikringsselskabet, der kunne have påklaget afgørelsen 
til Miljøstyrelsen og senere til Miljøklagenævnet, valgte i 
stedet at lade sagen føre som en art prøvesag ved domsto-
lene. Sagen blev således indbragt for Vestre Landsret, hvor 
forsikringsselskabet nedlagde påstand om, at Kolding Kom-
munes påbud skulle tilsidesættes som ugyldigt. 

Der blev i tilknytning hertil nedlagt en yderligere påstand 
om, at Kolding Kommune skulle tilpligtes at anerkende at 
være uberettiget til at påbyde forsikringsselskabet/tank-
ejeren at gennemføre yderligere afværgeforanstaltninger 
– fjernelse af restforureningen. 

Under sagens behandling ved Vestre Landsret blev der 
udmeldt syn og skøn, og skønsmanden vurderede, at den 
faktisk efterladte restforurening ikke udgjorde nogen – ak-
tuel – risiko for arealanvendelsen, indeklimaet, grundvands-
interesser eller recipienter. Skønsmandens vurdering af 
risikoforholdene blev understøttet af de af forsikringssel-
skabet antagne miljøkonsulenter, der ligeledes havde foreta-
get risikovurderinger. 

I forbindelse med landsretssagens behandling blev en 
miljømedarbejder fra Vejle Amt afhørt og afgav forklaring 
om, at den af sagen omhandlede ejendom var beliggende 

over et sårbart grundvandsmagasin og i et indvindingsop-
land ca. 100 meter syd for en drikkevandsboring, og at om-
rådet på grund af sandjord var sårbart over for nedsivning. 

For så vidt angår risikovurdering i henhold til JAGG-
modellen, anførte amtets medarbejder, at denne model som 
udgangspunkt ikke kunne anvendes ved genopretningssa-
ger. Det blev endvidere fremhævet, at der ved de foretagne 
risikovurderinger i henhold til nævnte model var anvendt 
teoretiske data, hvilket ikke var i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens vejledning, der foreskrev anvendelse af 
faktiske måledata. Tilvejebringelse af sådanne faktiske måle-
data ville kræve foretagelse af flere grundvandsboringer på 
forureningsstedet. 

Skønsmanden anførte supplerende i Landsretten, at han 
havde valgt at basere sine risikovurderinger på Vejledning 
nr. 6/1998 i stedet for Miljøstyrelsens Arbejdsrapport nr. 
20/1999. Under de konkrete omstændigheder fandt han det 
forsvarligt at bruge en jordprøve, selvom Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 6/1998 anfører, at teoretiske data ikke skal 
danne grundlag for en JAGG-beregning. Skønsmanden gav 
udtryk for, at ”Han føler sig sikker på, at restforureningen 
ikke udgør en risiko for det primære grundvand”.

Landsretten fastslog, at Vejledning nr. 6/1998 ikke kunne 
danne grundlag for vurderingen af den fremtidige miljø-
mæssige risiko for grundvandet. Landsretten lagde vægt på 
Vejle Amts vurderinger og konkluderede, at det ikke kunne 
udelukkes, at restforureningen, på trods af placeringen 
under en ejendom, ved nedsivning eller udvaskning på et 
tidspunkt kunne forurene grundvandet i området. 

Landsretten synes således at have lagt vægt på det miljø-
retlige forsigtighedsprincip. 

For så vidt angår spørgsmålet om proportionalitet i 
relation til merudgifterne på 188.000 kr. ved oprensning af 

▼
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restforureningen fremhævede Landsretten i sine præmis-
ser, at det af lovens forarbejder fremgik, at en oprensning 
af en villaolietankforurening gennemsnitligt ville koste 
ca. 300.000 kr., ligesom det blev fremhævet, at Jordforure-
ningsloven fastsatte en maksimal dækningssum på 2 mio. 
kr., jf. herved Jordforureningslovens § 49. På denne bag-
grund konkluderede Landsretten, at det må ”… antages, at 
kravet om proportionalitet mellem omkostningerne ved op-
fyldelsen af påbuddet og dettes sundhedsmæssige begrundelse 
er opfyldt”. Landsretten tilsidesatte således ikke Kolding 
Kommunes påbud om fuld genoprettelse. 

Sagen blev efterfølgende anket til Højesteret, hvor der 
fandt yderligere bevisførelse sted, herunder en fornyet og 
grundig genafhøring af syns- og skønsmanden. 

I forbindelse med højesteretssagen blev det tydeliggjort, 
at Kolding Kommune i et brev til Topdanmarks miljørådgi-
ver havde afvist en anmodning om at indhente en konkret 
vurdering fra Vejle Amt af en eventuel restforurenings 
indflydelse på drikkevandsinteresser og recipienter. 

Kolding Kommune havde afvist dette under anvendelse 
af følgende formulering:

”Miljøafdelingen fastholder imidlertid det forvarslede krav 
om genopretning af hidtidig tilstand. På baggrund af dette 
finder kommunen ikke anledning til at anmode om amtets 
vurdering, da dette blot vil trække sagen i langdrag”. 

Kommunen henviste senere til, at man, såfremt man mo-
dificerede påbuddets rækkevidde, frygtede en erstatnings-
sag fra grundejeren. 

I sin afgørelse henviste Højesteret bl.a. til forarbejderne 
til Jordforureningsloven, hvor det bl.a. var anført, at:

”For at der kan gives et påbud om oprydning, skal der være 
en miljø- eller sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltnin-
gen. Ved en forurening, som ikke er særlig mobil, og som ligger 

dybt nede i jorden, må det vurderes, hvorvidt forureningen nu 
eller i fremtiden vil kunne udgøre noget problem.”

Højesteret afviste i tilknytning hertil principielt at 
lade proportionalitetsvurderingen afhænge isoleret set af 
omkostningernes størrelse, idet Højesteret fremhævede, 
at man som udgangspunkt ikke kan påbyde en forurening 
fjernet ”… hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at 
den [forureningen – HD] hverken aktuelt eller i fremtiden 
indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko”.

Den anvendte formulering indikerer, at det i givet fald 
vil være påbudsadressaten/forsikringsselskabet, der skal 
bevise eller – med en høj grad af sikkerhed – godtgøre, at 
en efterladt restforurening hverken aktuelt eller i fremtiden 
indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. 

Den anvendte formulering er vel et udmærket udtryk for 
det miljøretlige forsigtighedsprincip. 

Højesteret lagde vægt på, at kommunen i oprensningspå-
buddet – uden nærmere undersøgelser eller egentlige 
risikovurderinger – afviste en anbefaling fra forsikrings-
selskabets rådgiver, Rambøll, der havde foreslået en partiel 
oprensning, idet man vurderede, at restforureningen ikke 
udgjorde nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko. 

Som begrundelse herfor meddelte kommunen alene, at 
”… det anbefalede afværgetiltag ikke opfylder kravet om gen-
oprettelse af hidtidig tilstand meddelt i forvarsel om oprens-
ningspåbud den 10. september 2001.” 

Kommunen støttede imidlertid ikke denne konklusion 
på egentlige konkrete undersøgelser eller vurderinger, og 
Højesteret anførte i sine præmisser som følge heraf, at det 
må ”… lægges til grund, at kommunen ikke foretog nogen 
konkret vurdering af, om restforureningen efter den anbe-
falede delvise oprensning indebar en miljø- eller sundheds-
mæssig risiko. Kommunen undlod således at foretage den 

▼
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risikovurdering, som efter det foran anførte er et led i iagt-
tagelsen af proportiona-litetsprincippet, og Højesteret finder, 
at kommunen herved begik en væsentlig sagsbehandlingsfejl, 
som må medføre, at oprensningspåbuddet af 17. oktober 2001 
er ugyldigt.”

Højesteret lagde herefter til grund, at restforureningen 
efter den gennemførte partielle oprensning ikke indebar 
nogen risiko for arealanvendelse, indeklima eller recipienter. 

Højesteret afgjorde således sagen på, at kommunen ved at 
undlade at foretage en konkret vurdering af de aktuelle eller 
fremtidige miljømæssige risici havde truffet sin afgørelse på 
et ufuldstændigt oplyst sagsgrundlag, dvs. i strid med det 
såkaldte officialprincip, der indebærer, at en myndigheds-
afgørelse skal hvile på forsvarligt oplyste faktiske omstændig-
heder og en konkret vurdering i den enkelte sag. 

Højesterets afgørelse blev derfor ikke, som ventet, 
baseret på, hvorvidt meromkostninger på 188.000 kr. i en 
sag, hvor der alene var afholdt oprensningsomkostninger 
for ca.170.000 kr., var uproportionelle stillet over for det 
miljøretlige genoprettelsesprincip. 

Retsstillingen for så vidt angår genoprettelsesprincip-
pet over for proportionalitetsprincippet er således fortsat 
uafklaret. 

Højesteret ville ikke på det foreliggende grundlag afskære 
Kolding Kommune fra – efter en fornyet vurdering og 
gennemførelse af konkrete risikovurderinger – på ny at 
træffe påbudsafgørelse i sagen. Sagen kan derfor i praksis 
betragtes som hjemvist til fornyet behandling ved Kolding 
Kommune, og kommunen vil i så henseende have mulighed 
for nu at foretage de konkrete risikovurderinger, som burde 
have været foretage forud for påbuddets meddelelse, og 
herefter meddele genoprettelsespåbud på ny. Kommunen 
vil dog også i lyset af det passerede kunne vælge at indtage 
det standpunkt, at der ikke foretages yderligere i sagen. 

På det tekniske plan fremhæves det, at Højesteret anførte, 
at Rambøll, NIRAS og skønsmanden havde vurderet, at 

den efterladte forurening ikke udgjorde nogen risiko for 
grundvandsinteresserne. Skønsmanden havde i tilslutning 
hertil udtalt, at graden af usikkerhed, der knytter sig til 
skønsmandens vurdering, var ringe. 

Risikovurderingerne fra skønsmanden og de to nævnte 
konsulenter var baseret på en anvendelse af risikobereg-
ningsmodellen JAGG, beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning 
nr. 6 fra december 1998. 

Højesteret fandt som udgangspunkt ikke, at skønsman-
dens anvendelse af risikoberegningsmodellen i sig selv 
kunne kritiseres, men Højesteret lagde vægt på, at skøns-
manden – som påpeget af Vejle Amt – ikke havde fulgt 
vejledningens retningslinier, idet der ikke forelå målte dato 
som grundlag for beregningerne på trin 3, og idet der ikke 
var iværksat monitering. Dette anvendte Højesteret som 
begrundelse for ikke at ville afskære en fornyet vurdering af 
sagen fra Kolding Kommunes side. 

Dommens konsekvenser
Dommen fastslår for så vidt blot, at myndighedernes afgø-
relse i sager af indgribende betydning skal være baseret på 
en konkret vurdering og et forsvarligt oplyst sagsgrundlag. 

Nærmere afklaring af, hvor meget der skal til, før propor-
tionalitetsprincippet bevirker, at der ikke kan påbydes op-
rensning efter genoprettelsesprincippet, må herefter afvente 
fremtidige sagers afgørelse ved domstolene. 

Miljøstyrelsen har afgjort en række klagesager af princi-
piel betydning, hvor Miljøstyrelsen har lagt afgørende vægt 
på genoprettelsesprincippet. Flere afgørelser er af forsik-
ringsselskabet blev indbragt for Miljøklagenævnet, hvor de 
verserer p.t. Det forekommer sandsynligt, at disse sager, ef-
ter at være blevet afgjort i Miljøklagenævnet, bliver indbragt 
for domstolene. 

En endelig afklaring af retsstillingen på dette område har 
derfor forholdsvis lange tidsmæssige udsigter. 

▼
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Forurening af jord og 
grundvand efter 
afvanding og 
deponering af 
spildevandsslam

Forurening på gamle og nye renseanlæg har hidtil været knyttet 
til kemikaliehåndteringen i rensningsprocessen, men hvad med 
forurening som følge af håndtering af slamfraktionen?

Af Katrine Kjærbo, civilingeniør, Frederiksborg Amt

Det er almindeligt kendt, at spildevandsslam indeholder 
miljøfremmede stoffer. Det ved vi fra talrige undersøgelser i 
forbindelse med slamudspredning på landbrugsjorden.

Spildevandsslam indeholder udover næringssalte (NP) 
en række tungmetaller og organiske stoffer, som er bela-
stende for miljøet. En anden vigtig stofgruppe i spilde-
vandsslammet er medicinresterne. Befolkningens indtag 
af medicin ender i en eller anden form i kloaksystemet og 
dermed også i spildevandsslammet. Derfor er medicinre-
ster, herunder kræftmedicin, antibiotika og andre hormon-
forstyrrende stoffer, en væsentlig stofgruppe, som skal tages 
med i diskussionen af slammets indhold af forurenende 
komponenter. 

I dag håndteres spildevandsslammet i lukkede kredsløb 
inde på selve renseanlægget, og kontakten til miljøet er 
minimal – før det spredes på marken. 

Tidligere tiders mindre teknologiske metoder kan have 
medført, at slamfraktionen er blevet afvandet og/eller 
deponeret udendørs i slambede. Det kan derfor ikke ude-
lukkes, at slammet kan have været i kontakt med jorden, og 
at der derfor kan være en risiko for, at jord og grundvand er 
forurenet med miljøfremmede stoffer. 

For at afklare om der er grundlag for kortlægning af 
nedlagte og nuværende renseanlæg som følge af slamhånd-
tering, har Frederiksborg Amt i samarbejde med Amternes 
Videncenter for Jordforurening igangsat et projekt. I første 
omgang skal projektet afdække, om der er en teoretisk 
mulighed for, at slamfraktionen kan have forurenet miljøet. 

Projektet tager udgangspunkt i et litteraturstudie, hvor 

slammets indhold af miljøfremmestoffer sammenholdes 
med, i hvor høj grad stofferne er bundet til det faste stof. 
Der opstilles en massebalance for at afgøre, om stofferne 
med tiden kan udvaskes til jorden eller grundvandet.

Med udgangspunkt i karakteristikken og massebalancen 
udarbejdes et katalog/oversigt over, hvilke metoder der 
historisk har været anvendt til slamhåndtingen, og hvilke 
der kan have medført forurening af jord og grundvand.

Hvis konklusionen bliver, at der er en risiko for, at slam-
met kan forurene jord og dermed grundvand, skal der 
igangsættes en undersøgelse af lokaliteter, hvor der tidligere 
er håndteret spildevandsslam. Disse undersøgelser kan 
hermed ligge til grund for beslutningen om, at lokaliteter 
med tilsvarende historik skal kortlægges som muligt forure-
nede svarende til Vidensniveau 1. 

Til sidst vil projektgruppen i Frederiksborg Amt og AVJ 
opfordre alle, der har erfaringer med undersøgelser (private 
som offentlige) på gamle renseanlæg eller slambehand-
lingsanlæg, til at kontakte os, så vi kan få en diskussion og 
vidensdeling på området. 

På vegne af ”Slamgruppen” i Frederiksborg Amt 

Katrine Kjærbo, civilingeniør
Frederiksborg Amt 
Jordforureningssektionen
Tlf.: 48205562
E-mail: kakj@fa.dk
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Keminøglen nu på internettet 

Opslagsværket Keminøglen, der indeholder oplysninger 
om kemiske produkters sundheds- og miljømæssige 
belastning, bliver nu lagt ud på internettet. Dermed får 
danske virksomheder nu lettere adgang til at finde frem 
til de produkter, der belaster miljø og sundhed mindst

Keminøglen bliver nu lagt ud på 
internettet. Det betyder, at det nu 
bliver endnu lettere for danske 
virksomheder at vælge de mindst 
miljøbelastende produkter. Tidligere 
udkom Keminøglen i en trykt ver-
sion, men fremover vil den kun være 
at finde på internettet.

Keminøglens grundpille er en 
omfattende miljøvurdering af kemi-
ske produkters sundheds- og miljø-
belastning. Det er en vurdering, der 
bygger på en klassificeringsmetode 
udviklet gennem Miljøstyrelsens 
UMIP-projekt (Udvikling af Miljøven-
lige Industriprodukter). Miljøvurde-
ringen resulterer i en score fra 1 til 5.

Samtidigt med at Keminøglen 
bliver lagt ud på internettet, er der 
også blevet indført en mulighed 
for at få adgang til vurderinger, der 
ikke fandtes i den trykte version. 
For eksempel er det nu muligt at 
få adgang til ABC-vurderinger, der 
efterspørges af en del kommuners 
miljøforvaltninger ved tilsyn på virk-
somhederne.

De kemiske produkter, der har 
været miljøvurderet på Keminøglens 
lister, har traditionelt været til brug 
i autobranchen, men i forbindelse 
med lanceringen på internettet 
åbnes der op for andre brancher. 
Keminøglen vil dermed også inde-
holde kemiske produkter, der er rele-
vante for områder som for eksempel 
fødevareindustrien, jern- og metalin-
dustrien og træ- og møbelindustrien. 

Det konkrete arbejde med at teste 
og klassificere de kemiske produkter 
til Keminøglen varetages af virk-
somheden EnviSave. EnviSave er 
en forretningsenhed under Dansk 
Geo-ServEx A/S, der er et rådgivende 
ingeniørfirma med speciale i miljør-
ådgivning. Keminøglen er etableret 
i et samarbejde med Dansk Indu-
stri, Bilbranchen, Dansk Metal og 
Industriens Branchearbejdsmiljøråd 
(I-BAR).

Keminøglen kan findes på 
www.keminoglen.dk 

ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE

ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE

ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE
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Keminøglen nu på internettet 
Risikovurdering 
af kemiske 
stoffer i 
vandmiljøet

Miljøfremmede stoffer i næsten alle dele af 
vandmiljøet påkalder sig stor interesse, og 
nødvendiggør fastsættelse af vandkvalitetskri-
terier for stofferne i henhold til EU’s vandram-
medirektiv. Der er derfor et stadigt stigende 
behov for vurdering af miljøeffekter og andre 
miljøegenskaber af disse stoffer. Formålet 
med kurset er at give en praktisk indføring i de 
metoder, der i dag anvendes til gennemførsel 
af risikovurdering af kemikalier. Kurset vil bestå 
af forelæsninger, teoretiske øvelser/cases, 
diskussioner samt enkelte laboratorieøvelser 
(laboratorieerfaring er ikke en forudsætning) til 
illustration af teorien. 

• Målgruppe: Miljømedarbejdere hos rådgivere, industri, amter og kommuner m.fl.

• Målgruppe: Udbydes næste gang: 24.-26. oktober 2005 
 
• Varighed/pris: 3 dage. 6.250 kr. pr. deltager, inkl. frokoster, kursusmiddag og kursusmateriale 

• Tilmelding: http://efteruddannelse.er.dtu.dk

• Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2005 

• Yderlige oplysninger: Lektor Anders Baun (anb@er.dtu.dk) eller lektor K. Ole Kusk  
  (kok@er.dtu.dk) samt på http://efteruddannelse.er.dtu.dk

ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE
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Ledningsejerregistret, 
LER, er i luften
Siden 1. september 2005 har landets entreprenører haft travlt med 
at benytte det nye Ledningsejerregister, LER, til at få oplysninger 
om ledningsejerne i de områder, hvor entreprenørerne graver. 
Formålet er at reducere antallet af graveskader

Af Ulrik Røhl, fuldmægtig, Erhvervs- og Byggestyrelsen

LER er et internetbaseret register over de virksomheder, 
myndigheder og foreninger, som ejer ledninger i den 
danske undergrund. Alle landets ledningsejere har inden 
1. september 2005 skullet indberette de områder, som de 
ejer ledninger i, og siden denne dato har alle entreprenører, 
kloakmestre m.fl., som graver i offentlige vejarealer, skullet 
forespørge i registret. I fremtiden påhviler det desuden 
ledningsejerne at opdatere deres oplysninger i LER, såfremt 
disse ændres. 

Som resultat af en forespørgsel får entreprenørerne en 
liste over ledningsejerne i deres graveområde og en kvitter-
ing som bevis på deres forespørgsel. Entreprenørerne skal 
herefter henvende sig til de oplyste ledningsejere for at 
finde ud af præcist, hvor ledningerne ligger. Som en hjælp 
giver LER entreprenørerne mulighed for at sende e-mails 
direkte til ledningsejerne med anmodning om udlevering af 
ledningsoplysninger. 

LER er altså ikke et register over ledninger i den danske 
undergrund, men over de virksomheder og foreninger, som 
ejer ledningerne. Populært sagt fungerer LER som et kon-
taktbureau for entreprenører og ledningsejere.

Ligesom med andre kontaktbureauer koster det dog også 
penge at anvende LER. Alle entreprenører, som foretager 
en graveforespørgsel, skal betale et mindre gebyr, afhængig 
af størrelsen af det areal, der forespørges på – jo mere man 
forespørger, jo billigere er det pr. m2. På årsbasis kan en en-
treprenør højest betale 30.000 kr. Når entreprenøren denne 
grænse, er det gratis at forespørge resten af året. Gebyrerne 
fra forespørgslerne går direkte til registrets drift og udvik-
ling.

Myndigheder har mulighed for at forespørge gratis i re-
gistret, hvis oplysningerne anvendes som led i forvaltnings-

mæssige opgaver. Anvendes oplysningerne i forbindelse 
med et gravearbejde, f.eks. til projektering, skal myndighe-
der betale på samme vilkår som private virksomheder.

Internetbaseret register
LER er det første offentlige register i Danmark, som 
udelukkende er internetbaseret. Både lednings-ejere og 
entreprenører skal anvende www.ler.dk til at indberette og 
forespørge. For at sikre en entydig identifikation af bruger-
ne, skal alle anvende en ”digital signatur” for at få adgang til 
siden.

Når der er logget ind på LER via www.ler.dk, bruges com-
puterens mus til at indtegne det område på hjemmesidens 
digitale kort, hvor en ledningsejer ejer ledninger, eller hvor 
en entreprenør ønsker at grave. Brugeren kan også vælge at 
up-loade området som en GML- eller DSFL-fil.

Hvis en ledningsejer eller entreprenør ikke har adgang til 
internettet, kan brugeren vælge at lade en privat virksom-
hed fungere som ’tjenesteyder’. Tjenesteyderen forespørger 
eller indberetter så i LER mod betaling på vegne af lednings-
ejeren eller entreprenøren.

For at sikre, at alle brugere kan få glæde af LER, er der 
også etableret et sekretariat, som vejleder i brugen af www.
ler.dk. Sekretariatet kan frit kontaktes på tlf. 70 33 30 03 (fra 
kl. 7.30-14.30 på alle hverdage) eller via e-mail til ler@ler.dk, 
hvis en bruger er i tvivl om, hvordan der indberettes eller 
forespørges.

I de første par uger efter den endelige etablering af LER-
systemet den 1. september 2005 var der flere mindre pro-
blemer med systemet. Når større it-systemer tages i brug, 
er det desværre svært at undgå sådanne ”børnesygdomme”. 
I LER’s tilfælde blev de dog hurtigt løst af Erhvervs- og 



11AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  4/2005  

Ledningsejerregistret, 
LER, er i luften

Byggestyrelsen, der er ansvarlig for driften af registret, og 
styrelsens leverandører.

LER i fremtiden
Med etableringen af LER er der taget et stort skridt mod 
færre graveskader i Danmark. Næste skridt bliver at imple-
mentere en funktion, som muliggør automatisk overførsel 
af data fra ledningsejeres og entreprenørers egne it-syste-
mer til www.ler.dk. Funktionen har været et stort ønske i 
den brugergruppe, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har 
etableret i forbindelse med udviklingen af LER. Gruppen 
består af repræsentanter fra de berørte brancher, og den 
kommer løbende med forslag til forbedringer af LER-syste-
met.

I starten af 2006 vil Erhvervs- og Byggestyrelsen begynde 
at undersøge mulighederne for at integrere LER med andre 
digitale løsninger hos offentlige og private ledningsejere 
og graveaktører. Mulige resultater af dette arbejde er f.eks. 
integration mellem den kommunale sagsbehandling af gra-
vetilladelser og LER-systemet, og at entreprenørers anmod-
ninger om ledningsoplysninger kan besvares automatisk af 
ledningsejerne. 

LER sparer tid og penge
Det forventes, at LER vil medføre en samlet besparelse på 
mellem 100-150 mio. kr. om året, fordi entreprenørerne nu 
lettere kan få at vide, hvem der ejer ledningerne, der hvor 

de planlægger at grave. Derved undgår både de og lednings-
ejerne dyre og langvarige forsikrings- og erstatningssager. 

LER vil også spare tid. Erhvervs- og Byggestyrelsen anslår, 
at entreprenørerne vil spare op til 90 % af den tid, de hidtil 
har brugt på at søge oplysninger om ledninger. Samtidig 
sikrer LER, at entreprenørerne kun henvender sig til de led-
ningsejere, som faktisk ejer ledninger i deres graveområde 
– tidligere har entreprenører ofte fejlagtigt henvendt sig til 
ledningsejere, som ikke ejede ledninger i deres graveområde.

Sidst, men ikke mindst, betyder etableringen af LER 
selvfølgelig, at borgere og virksomheder undgår besværet 
med forsyningssvigt, hvad enten det drejer sig om vand, el 
eller tv.

Loven bag LER
LER er etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen med 
udgangspunkt i LER-loven, som blev vedtaget i 2004 af et 
enigt Folketing. Loven blev vedtaget med støtte fra både 
forsyningsvirksomheder og entreprenørbranchen. Den 
omfatter alle ejere af nedgravede ledninger, uanset hvilken 
dybde ledningerne befinder sig i, og den betyder, at entre-
prenører og ledningsejere har pligt til at anvende LER. Pri-
vate stikledninger skal dog ikke indberettes, ligesom private 
borgere heller ikke skal forespørge i LER, hvis de graver på 
privat grund.

Siden 1. september 2005 har entreprenører m.fl. skulle forespørge 
i LER, inden de graver i offentligt vejareal. 

Eksempel på interesseområde registeret i LER. 
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Artikel-overvågning

Jura, økonomi og politik

Husejere får hjælp til miljøtjek af 
olietank 
Den 1. september 2005 trådte en 
revideret olietankbekendtgørelse 
i kraft, hvis formål er at begrænse 
antallet af olieforureninger. I for-
bindelse med den nye bekendtgø-
relse, siger kontorchef Palle Boeck, 
Miljøstyrelsens kontor for Jord & 
Affald, ”Vi har kendskab til, at der 
hvert år sker ca. 200 jordforurenin-
ger på grund af olietanke, der ikke 
er i ordentlig stand. Derfor stiller 
vi bl.a. krav om, at en række gamle 
olietanke skal skiftes ud inden for de 
næste tre år. I løbet af de næste fem 
år skønner vi, at det drejer sig om 
godt 20.000 tanke.

 MiljøNyt.dk. Nyhedsbrev nr. 24, 
september 2005, udgives af Miljøsty-
relsen og kan hentes på www.mst.dk.

Fælles høringsportal for alle 
ministerier
På hjemmesiden www.danmark.dk, 
der er borgernes digitale genvej til 
det offentlige generelt, kan du nu 
finde de aktuelle høringer, som inte-
resserer netop dig, f.eks. lovforslag 
og udkast til bekendtgørelser samt 
høringsbreve og -lister over hørings-
berettigede. Når høringsfristen er 
udløbet, offentliggøres de indkomne 
høringssvar også på portalen.

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 hurtig indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

MiljøNyt.dk. Nyhedsbrev nr. 22, juni 
2005, udgives af Miljøstyrelsen og kan 
hentes på www.mst.dk.

Værdisætning af beskyttelse og 
rensning af grundvand
Værdierne af grundvandsbeskyttelse 
og rent drikkevand handles ikke på 
et marked, og de har derfor ikke en 
pris. Med værdisætningsmetoder 
er det muligt at beregne befolknin-
gens præferencer af effekterne af 
grundvandsbeskyttelse og rensning 
i kroner. Resultaterne af undersøgel-
sen viser, at danskerne har en positiv 
betalingsvilje for at beskytte grund-
vandet ud over det beløb, de betaler 
for vand i dag. Betalingsviljen for 
beskyttelse af vandet overstiger beta-
lingsviljen for at rense grundvandet.

Berit Hasler; Thomas Lundhede; 
Louise Martinsen et al.. Miljøprojekt 
nr. 1030, 2005 fra Miljøstyrelsen. ISBN 
87-7614-751-7. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Spørgsmål til ministeren om Che-
minova
Miljøministeren har i to svar på § 
20-spørgsmål oplyst, at arbejdet 
med at spunse omkring depotet ved 
høfde 42 er udskudt til foråret 2006. 
Udskydelsen sker, fordi Ringkjøbing 
Amt ønsker at drøfte prækvalifika-

tionen af 5 entreprenører nærmere. 
Hvis projektet mod forventning ikke 
kan afsluttes i 2006, forventes den 
nye region Midtjylland at overtage 
amtets forpligtelser i projektet, 
under forudsætning af vedtagelse af 
lovforslaget om ændring af Lov om 
forurenet jord (udmøntning af kom-
munalreformen). Finansieringen af 
Miljøministeriets andel forventes at 
være uændret.

§ 20-sprøgsmål, nr. 2108 og 2109, til 
miljøministeren, besvaret den 21. juni 
2005. Spørgsmål og besvarelse kan 
læses på www.folketinget.dk.
 



13AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  4/2005  

32 RisikovurderingStoftransport 
og omsætning
Status og vurdering af pesticidan-
vendelse
GEUS har udarbejdet en status 
for forekomsten af forbudte og 
godkendte pesticider og deres ned-
brydningsprodukter i det danske 
grundvand. Samtidig har GEUS 
vurderet sandsynligheden for, om 
anvendelsen af stofferne, der anven-
des i landbruget, i dag vil skabe pro-
blemer for grundvandet i fremtiden. 
Konklusionen er, at grundvandskvali-
teten om 20 til 30 år vil være væsent-
lig forbedret, hvis man fortsætter 
med at revurdere de stoffer, der er 
godkendt. Endelig vurderer GEUS, at 
der i Danmark gennemføres en over-
vågning af grundvandet, der er bedre 
end overvågningen i de fleste andre 
lande i Europa.

Walter Brüsch, GEUS. Vand & 
Data, Nyhedsbrev fra GEUS, nr. 5, juli 
2005. ISSN 1602-9313. Nyhedsbrevet 
kan hentes fra www.geus.dk. Artiklen 
omhandler rapporten ”Pesticidanven-
delse i landbruget”. Rapporten kan 
hentes på http://www.plantevaern.
dk/graphics/Publications/GEUS/dp_
geus_rapport_nr_108-2004_final_doc.
pdf.

Fremtidige forureninger af det 
danske grundvand
GEUS udarbejder i samarbejde med 
Miljøstyrelsen et katalog over de nye 
typer af forureninger, vi i fremtiden 
skal overveje at holde et vågent øje 
med. Gennemgangen har omfat-
tet metaller, pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter, hormoner, 
steroider, naturligt organisk stof 
og toxiner, lægemidler og antibio-
tika, mikroorganismer m.m. Det er 
GEUS’ håb, at der kan skaffes finan-
siering til at gennemføre en pilot-
undersøgelse af udbredelsen af de 
formodede fremtidige forureninger.

Carsten Suhr Jacobsen, GEUS. Vand 
& Data, Nyhedsbrev fra GEUS, nr. 5, 
juli 2005. ISSN 1602-9313. Nyhedsbre-
vet kan hentes på www.geus.dk.

Tungmetaller i danske jordtyper 
– baggrundsværdier og kon-
centrationsændringer de sidste 
3.000 år
En undersøgelse viser, at teksturen 
er af afgørende betydning for både 
det naturlige indehold af cadmium, 
kobber, bly og zink samt akkumu-
leringen de sidste 3.000 år. Det 
nutidige indhold af tungmetaller 
skal desuden ses i lyset af både 
metalspecifikke kilder til og dræn fra 
jordmiljøet. Arealanvendelsen er af 
betydning for indholdet af cadmium, 
kobber og til dels blykoncentrationen 
i nutidige jorder.

Heidi Hinge, Bo Elberling og Gert 
Asmund et al. Vand og Jord, 12. 
årgang, nr. 2, 2005. Side 66-70 ISSN 
0908-7761.

Vejledning om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg
Vejledningen beskriver dels den 
eksisterende praksis for kontrol og 
tilsyn med vandforsyningerne i Dan-
mark, dels de ændringer der er sket 
som følge af implementeringen af 
EU’ s reviderede drikkevandsdirektiv 
98/83/EF. Vejledningen erstatter vej-
ledning nr. 3, 1990, Vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg. De 
væsentlige nye tilføjelser er, at der er 
fastsat grænseværdier for tre steder 
i vandforsyningssystemet, en helt ny 
ordning omkring dispensationer til 
almene vandforsyningsanlæg samt 
forpligtigelsen til information til for-
brugerne.

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 3, 
2005. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Vejledning om håndtering af 
overskridelser af de mikrobiologi-
ske drikkevandsparametre
Vejledningen angiver praktiske ret-
ningslinier til kommuner, vandvær-
ker og embedslæger samt laborato-
rier om, hvorledes mikrobiologiske 
overskridelser og forureninger bør 

håndteres. Desuden beskriver vej-
ledningen, hvilke reaktioner der bør 
iværksættes ved overskridelse af de 
mikrobiologiske drikkevandspara-
metre, samt i hvilke situationer der 
bør meddeles kogepåbud/kogean-
befaling.

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 
2005. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Pesticider i dansk grundvand 
– Grumo- og boringskontroldata
Der er gennemført en statistisk 
undersøgelse af, om der er en sam-
menhæng mellem grundvandets 
kemi og forekomsten af pesticider. 
Undersøgelsen bekræfter, at nogle 
pesticider (phenoxysyrer) fore-
kommer mere hyppigt i gammelt, 
iltfattigt grundvand, mens phenoxy-
syrerne tilsyneladende nedbrydes i 
ungt, iltholdigt grundvand. For andre 
pesticider (triaziner dichlobenil og 
BAM) afhænger forekomsten tilsyne-
ladende ikke af grundvandets kemi-
ske forhold. 

Kirsten Rügge; Henrik Bay; Torben 
Chrintz et al Miljøprojekt, nr. 1033, 
2005 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-7614-
781-9. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.
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Georadars indtrængningsdybder 
– stor i tørt grus/sand og lille i 
moræneler
Artiklen giver en grunding vurdering 
af anvendeligheden af georadar til 
geologisk kortlægning. I konklusio-
nen hedder det, at Georadars geolo-
giske anvendelsesområde befinder 
sig inden for kortlægning af lerfrie 
og lerfattige aflejringer med fersk 
porevand. Indtrængningsdybden i 
moræneler er meget ringe og kan 
ikke overstige fem meter.

Ingelise Møller, GEUS, og Lars Niel-
sen, Geologisk Institut, Københavns 
Universitet. Geologisk Nyt, nr. 3, juni 
2005, side 10-14. ISSN 0906-6861.

Trykforskel i nordjysk skrivekridt 
– findes der adskilte grund-
vandsmagasiner?
På flere lokaliteter med åbne kalk-
boringer i Himmerland er der iden-
tificeret forskellige trykniveauer i 
forskellige dybder i kalken. Det er 
forfatternes antagelse, at der findes 
to magasiner i kalken med forskelligt 
trykniveau – adskilt af en lavpermea-
bel barriere. Artiklen gennemgår, 
hvad denne antagelse bygger på, det 
videre arbejde samt de fremtidige 
perspektiver. 

Henrik Andersen og Karsten Juul, 
Hedeselskabet. Geologisk Nyt, nr. 
3, juni 2005, side 16-17. ISSN 0906-
6861.

Laterale sammenbunden tolkning 
– LCI-tolkning af geofysiske data
I artiklen diskuteres brugen af late-
rale bånd i forbindelse med tolkning 
af geoelektriske og elektromagneti-
ske data. Principperne bag LCI-tolk-
ning og de bagvedliggende begreber 
gennemgås, hvorefter fordele og 
fejlmuligheder introduceres.

Lars Hjortshøj Jacobsen og Anders 
Edsen, Hedeselskabet samt Esben 
Auken, GeoFysikSamarbejde. Geolo-
gisk Nyt, nr. 3, juni 2005, side 20-23. 
ISSN 0906-6861.

Koter angivet i system DVR90
Danmark vipper den stigende vand-
stand – lokale koteforandringer 
og manglende konsistens mellem 
de eksisterende højdesystemer og 
mellem disse og internationale høj-
desystemer har gjort de hidtidige 
højdesystemer uaktuelle. Kort & 
Matrikelstyrelsen har derfor intro-
duceret et nyt højdesystem baseret 
på vandstandsmålinger i 1990. Det 
nye højdesystem benævnes DVR90 
og står for Dansk Vertikal Reference 
1990. For at undgå forvekslinger er 
det vigtig at angive, hvilket højdesy-
stem ens koter er angivet i.

Carsten Christensen, Århus Kommu-
nale Værker. danskVAND årgang 73, 
nr. 4, august 2005, side 228-230. ISSN 
1602-3609.

Ny national database for geologi-
ske modeller
Geologiske modeller er nu tilgænge-
lige som en integreret del af GEUS’ 
database Jupiter, der i forvejen inde-
holder landsdækkende oplysninger 
om boringer og grundvandsdata. 
Det er målet, at databasen skal give 
et overblik over de eksisterende 
modeller, der er udarbejdet bl.a. i 
forbindelse med indsatsplanerne. 

Jørgen Tulstrup, GEUS. Vand & 
Data, Nyhedsbrev fra GEUS, nr. 5, juli 
2005. ISSN 1602-9313. Nyhedsbrevet 
kan hentes på www.geus.dk.

Nyt om lokaliseringer og indmå-
ling af boringer
Gennem det sidste års tid har 
amterne og GEUS arbejdet med at 
forbedre datakvaliteten for boringer 
og pejlinger. Arbejdet er foregået i 
amternes ERFA-gruppe for lokali-
sering- og pejledata. Arbejdet har 
koncentreret sig om: Koordinering af 
geologi- og pejledata, sikker identi-
fikation samt forbedret indmålings-
teknik. I forbindelse med arbejdet er 
der udarbejdet en række vejledninger 
og et nyt lokaliseringsskema. Alle 
vejledninger og skemaet kan hentes 
på www.geus.dk/borearkiv.

Sussie Melby, Fyns Amt; Anne 
Vibeke Jakobsen, GEUS og Martin 
Hansen, GEUS. Vand & Data, 
Nyhedsbrev fra GEUS, nr. 6, septem-
ber 2005. ISSN 1602-9313. Nyhedsbre-
vet kan hentes på www.geus.dk.

. 
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Import af forurenet jord
Affaldsselskabet RGS 90, som vil 
bygge Danmarks største container-
havn ved Stigsnæs i Vestsjælland, 
er parat til at importerer forurenet 
jord. Virksomheden har brug for op 
imod 11 millioner tons forurenet jord 
til det storstillede byggeri. Så meget 
jord er der formentlig ikke i Dan-
mark, hvorfor virksomheden ønsker 
at importere forurenet jord.

Stads- og Havneingeniøren, 96. 
årgang, nr. 8, august 2005, side 7. 
ISSN 0038-8947. 

Bekæmpelsesmiddelstatistik 
2004
Publikationen indeholder en total 
opgørelse over salget af bekæmpel-
sesmidler opdelt på anvendelses-
område ifølge inddelingen i ”Miljø-
styrelsens oversigt over godkendte 
bekæmpelsesmidler” samt en opgø-
relse over de enkelte virksomme 
stoffer. Statistikken indeholder 
opgørelse over salg af bekæmpelses-
midler i årene 2002-2004 indsamlet 
via årlige indberetninger fra fabri-
kanter og importører af godkendte 
bekæmpelsesmidler. Ud fra dette 
er landbrugets forbrug opgjort, og 
behandlingshyppigheden er bereg-
net for 2004. 

Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 
2005. ISBN 87-7614-790-8. Publikatio-
nen kan hentes på www.mst.dk.

Natur og Miljø 2004 – udvalgte 
indikatorer
Får miljøet det værre eller bedre? 
Det spørgsmål har Miljøministeriet 
i en årrække belyst med en årlig 
indikatorrapport. Udviklingen følges 
med en række indikatorer, der på 
en let forståelig måde giver overblik 
over natur- og miljøforholdene. Det 
samlede sæt af natur- og miljøindi-
katorer præsenteres på internettet. 
Derudover udgives et årligt tema-
hæfte, som også kommer på tryk. I 
år sætter temahæftet fokus på ”Dan-
marks Natur”.

”Natur og Miljø 2004 – udvalgte 
indikatorer”, 2005. Udgivet af Miljøsty-
relsen. ISBN 87-7614-729-0. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk.

Grundvandskemi på internettet
Her i sensommeren er Jupiter på 
internettet blevet udvidet til også at 
omfatte grundvandskemi (råvand). 
Fra borerapporten er det muligt at se 
de enkelte analyser, ligesom det er 
muligt at få udviklingen vist som en 
tidsserie. 

Vand & D ata, Nyhedsbrev fra 
GEUS, nr. 6, september 2005. ISSN 
1602-9313. Nyhedsbrevet kan hentes 

6Andre udgivelser
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AJOUR MED REFERATER M.M.
Her kan du se, hvilke nye referater, årsberetninger m.m. der er udkommet  
siden sidste nummer af AVJinfo.

Depotrådet, referat af 19. april 2005 Møde den 28. januar 2005 
Depotrådet, redegørelse 2003  Publiceret april 2005
Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 4. februar 2004
Miljøpuljerådet, referat Møde den 1. marts 2005
Miljøstyrelsens årsrapport 2004 Maj 2005
OM, årsberetning, 2004* Marts 2005
Teknologiprogrammet, program 2005 Marts 2005

Nye referater m.m. siden sidste nummer af AVJinfo
Materialet kan hentes fra www.mst.dk
* Hentes fra www.oil-forum.dk , se under publikationer

▲

på www.geus.dk. På samme side er der 
adgang til databasen Jupiter.

Du er aldrig for langt væk
I dette lille ekstranummer af Miljø-
Danmark er givet en samling af Mil-
jøministeriets mange hjemmesider.

MiljøDanmark, nr. 5, 2005. Publika-
tionen kan hentes på www.mim.dk.

Det synes danskerne om miljøet
Miljøet er ofte i mediernes søgelys, 
og viften af analyser og rapporter om 
danskerne og miljøet er efterhånden 
bred. Et nyt hjemmesiderum på 
Miljøstyrelsens hjemmeside giver 
dig nu et overblik over danskernes 
syn på miljøet, når vi snakker hold-
ninger, adfærd og risiko. Hjemme-
siderummet er bygget op omkring 
fem temaer: Danskernes holdning 
til miljø og natur. Miljø- og forbru-
geradfærd. Risikokommunikation. 
Kommunikationsregnskaber og 
evalueringer af Miljøstyrelsens kam-
pagner. Hvert tema viser vej til en 
række undersøgelser af danskernes 
syn på miljøforhold. Du kan både 
læse resultater af Miljøstyrelsens 
egne analyser, og du kan læse resul-
tater fra andre relevante rapporter 
fra f.eks. TrygFonden, Institut for 
Konjunkturanalyse og Eurobarome-
ter. Hjemmesiderummet vil løbende 
blive opdateret med nye relevante 
analyser, der sætter spot på, hvordan 
vi danskere har det med miljøet.

MiljøNyt.dk. Nyhedsbrev nr. 24, sep-
tember 2005, udgives af Miljøstyrelsen 
og kan hentes på www.mst.dk.
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Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening.  
Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til avjinfo@arf.dk. 

Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger
5. oktober 2005 Grundvandsmonitering - teori, metoder og cases ATV Jord og Grundvand Helnan Marselis Hotel, Strand-

vejen 25, Århus C  
www.atv-jord-grundvand.dk

3.-7. oktober 
2005 

ConSoil 2005 FZK/TNO/brgm Bordeaux, Frankrig www.consoil.dke 

24.-26. oktober 
2005 

Risikovurdering af kemiske stoffer i vandmiljøet DTU - efteruddannelses-
kursus 

DTU, Lyngby http://efteruddannelse.er.dtu.
dk   

27. oktober 
2005 

Affaldsdeponier - nedlukning og fremtidig V2-kort-
lægning 

ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersen 
Hotel, Odense C 

www.atv-jord-grundvand.dk

10. november 
2005 

Planlægning og grundvandsbeskyttelse ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk

14.-16. novem-
ber 2005 

2nd. International Symposium on Permeable Reac-
tive Barriers and Reactive Zones 

Vito Antwerpen, Belgien  www.vito.be/english/events 

23. november 
2005 

2007 - Vand og jord i nye rammer ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

31. januar 2006 Boringer og prøvetagning ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk 

7.-8. marts 
2006 

ATV - Vintermøde ATV Jord og Grundvand Vingstedcentret, Bredsten, Vejle www.atv-jord-grundvand.dk 

26. april 2006 Risikovurderinger - hvad gør vi, når JAGG ikke slår 
til? 

ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk

22.-25. maj 
2006 

The Fifth International Conference on Remediation 
of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 

Battelle Monterey, Californien, USA www.battelle.org/chlorcon

14. juni 2006  Jordforurening - lovrevision samt påbudssager  ATV Jord og Grundvand  

30. maj 2006  Naturgenopretning - betydning for mængde og  
 kvalitet af grundvand og overfladevand  ATV Jord og Grundvand  

Radisson SAS H.C. Andersen 
Hotel, Claus Bergs Gade 7, 
Odense C  

Schæffergården, 
Jægersborg Allé 166, Gentofte  www.atv-jord-grundvand.dk  

www.atv-jord-grundvand.dk  


