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I dette nummer af Jordforurening.info er der en længere artikel om 
Alba-dommen. Dommen har stor betydning for håndteringen af sager, 
hvor der kan findes en ansvarlig forurener.

Det offentlige skal ikke betale for oprydning af jordforurening, hvor lov-
givningen gør det muligt at gøre forureneren ansvarlig. Det er vanske-
ligt at forfølge i praksis, men det er et vigtigt princip at fastholde. 

I Københavns Amt og senere i Region Hovedstaden mente man at have 
gjort det. I Landsretten fik de medhold, men Højesteret mente ikke, 
at forureneren kunne gøres økonomisk ansvarlig for oprydningen – på 
grund af forældelse.

Dommen siger – firkantet fortolket – at man skal handle tidligt med 
henblik på at gøre forureneren ansvarlig. Det skal ske, så snart man har 
kendskab til forureningen, til at der er behov for nye undersøgelser, 
og til at der består ”en nærliggende mulighed for” at det vil være nød-
vendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger – ellers forældes sagen i 
løbet af 5 år, som det skete i Alba-sagen. 

Tidligere har det været antaget, at man skal have en mere præcis viden 
om forureningen, før det er muligt at pålægge forureneren et ansvar, og 
forældelsesuret begynder at tikke. Højesteret undlader at tage stilling 
til, om forureneren var ansvarlig i lovens forstand, og om regionen kunne 
anlægge sagen, selvom der ikke er en påbudsmulighed. Landsretten 
sagde ”ja” til begge spørgsmål, men vi mangler Højesterets ord for, 

at det er rigtigt. Her må man i sin bedømmelse tage udgangspunkt i 
Landsrettens dom og være forberedt på en evt. Højesteretssag.

Læren af dommen er, at man meget tidligt i et sagsforløb skal 
tage skridt til at sikre, at en evt. ansvarlig forurener ikke  

undviger sit ansvar på grund af forældelse. Så det handler 
om at få ansvarsgrundlaget tydeliggjort hurtigt!
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Artiklen er skrevet af advokat René Offersen, LETT, der førte Alba-sagen først 
for Københavns Amt i Østre Landsret og siden for Region Hovedstaden i 
Højesteret

Højesterets dom i Alba-sagen (Ugeskrift for Retsvæsen2010.261H) 

er et vigtigt præjudikat for miljømyndighederne i forhold til reg-

lerne om forældelse og mulighederne for anerkendelsessøgsmål, 

mens der desværre ikke med højesteretsdommen kom afklaring 

på andre principielle miljøretlige spørgsmål, navnlig om ansvars-

normen for renserier.

 Alba-sagen
Højesterets dom i

Jordforurening.indd   2 06/06/10   16:53:31



3Jordforurening.info 1 2010

Sammenfatning
Højesteret fandt, at Region Hovedstadens mulige krav mod Alba i anledning af 
forurening fra renserivirksomhed frem til 1994 var forældet, da det daværende 
Københavns Amt først anlagde anerkendelsessøgsmål mod Alba senere end 5 år 
efter modtagelsen af første version af en undersøgelsesrapport (registrerings-
rapport). Højesteret fandt, at det i forhold til forældelseslovgivningens suspen-
sionsregel bragte Københavns Amt ud af utilregnelig uvidenhed, at amtet fra 
modtagelsen af denne undersøgelsesrapport vidste, at der var forurening på 
Albas ejendom, og at det ville være nødvendigt at iværksætte afværgeforanstalt-
ninger. Højesteret var opmærksom på, at Københavns Amt endnu ikke kendte 
forureningens omfang og dermed heller ikke, hvilke afværgeforanstaltninger 
der skulle iværksættes. 

Alba anfægtede under retssagen, at den af Region Hovedstaden nedlagte aner-
kendelsespåstand var tilstrækkelig præcis til at kunne tages under påkendelse. 
Som følge af, at omfanget af de nødvendige afværgeforanstaltninger stadig var 
ukendt, havde regionen i stedet for en betalingspåstand nedlagt påstand om, at 
Alba skulle anerkende at være ansvarlig for udgifterne til nødvendige afværge-
foranstaltninger. Højesteret gav på dette punkt Region Hovedstaden medhold, 
hvilket er vigtigt i forhold til fremtidige overvejelser om iværksættelse af ret-
sskridt for at afbryde løbende forældelse.

Miljømyndighederne kan således forhindre forældelse gennem anlæg af aner-
kendelsessøgsmål eller ved at indgå suspensionsaftale med forureneren. Alba-
sagen giver miljømyndighederne anledning til skærpet opmærksomhed for at 
sikre, at forureneren kommer til at betale.

Selv om Højesteret ved sin behandling af sagen af egen drift havde bemandet 
denne som principiel med 7 dommere i stedet for som normalt 5 dommere, af-
stod Højesteret fra at udtale sig om sagens øvrige principielle spørgsmål, hvilket 
ellers var muligt og i tidligere praksis er sket under lignende omstændigheder. 

I den indankede dom havde Østre Landsret bestemt, at miljømyndighederne 
efter jordforureningsloven kan anlægge anerkendelsessøgsmål, selvom der 
eventuelt ikke er adgang til administrativt at udstede påbud til forureneren. 
Dette og ansvarsspørgsmålet undlod Højesteret at tage stilling til.

Landsretten var nået til, at Alba havde handlet ansvarspådragende ved sin 
håndtering af PCE i renseriet. I lyset af de for landsretten tilvejebragte faktiske 
oplysninger om forholdene i Alba siges der at være tale om en skærpet ansvars-
bedømmelse, hvilket også ud fra mere generelle betragtninger retligt har gode 
grunde for sig. Henset til omfanget af forurening efter renseri-virksomheder er 
det ærgerligt, at Højesteret ikke udtalte sig om spørgsmålet. 

 Alba-sagen
Højesterets dom i
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I det følgende redegøres der mere udførligt for Alba-sagens retlige problemstil-
linger og dommens betydning.

Sagens baggrund
Alba havde siden 1965 under forskellige navne og selskabsformer beskæftiget 
sig med såvel vaskeri som renseri. I renseriet blev der foretaget kemisk rens-
ning ved anvendelse af bl.a. det chlorbaserede opløsningsmiddel perchloretylen 
(PCE).

Efter ansøgning fik Alba i 1986 af Høje Taastrup Kommune miljøgodkendelse 
som listevirksomhed. Miljøgodkendelsen gav navnlig vilkår om vaskeriaktiviteter, 
men det fremgik af denne, at der blev anvendt PCE i Albas renseri.

Der var mellem parterne enighed om, at Alba ophørte med at anvende PCE i 
produktionen i 1994, hvor Alba ophørte med at rense.

I 1996 konstateredes der ved arbejder på Albas ejendom jordforurening. Der 
blev herefter af selskabet ifølge aftale med Københavns Amt udarbejdet hand-
lingsplaner ved inddragelse af miljøkonsulent. 

I forbindelse med Københavns Amts kortlægning og registrering af ældre indu-
strigrunde blev der af amtets rådgiver i 1999 konstateret forurening på Albas 
ejendom. Dette fandt udtryk i en undersøgelsesrapport af 3. august 1999, 
der benævntes registreringsundersøgelse. Rapporten gav amtet anledning til 
spørgsmål, hvorefter rådgiveren gennemførte yderligere undersøgelser, der re-
sulterede i rapport af 2. november 1999, der havde karakter af en lettere bear-
bejdet version af august-rapporten.  

Efter drøftelser med Københavns Amt iværksatte Alba herefter en frivillig un-
dersøgelse, der i 2000 resulterede i en udateret undersøgelsesrapport. Dette 
arbejde udførtes for Alba af amtets hidtidige rådgiver. På baggrund af denne 
undersøgelsesrapport fremkom rådgiveren 20. februar 2001 med et notat om 
baggrunden for og vurdering af afværgetiltag.

Københavns Amt orienterede derefter Alba om overvejelser om at meddele 
undersøgelses-påbud, og den 12. maj 2003 meddelte amtet selskabet under-
søgelsespåbud, der af selskabet blev påklaget til Miljøstyrelsen. 

I tiden frem til sommeren 2004 var der dialog om yderligere undersøgelser mv. 
mellem Københavns Amt og Alba. Med henblik på at kunne fortsætte denne dia-
log uden risiko for forældelse indledtes der i august 2004 drøftelser om at indgå 
aftale om suspension af al ikke allerede indtrådt forældelse. Københavns Amt 
baserede sig i disse drøftelser på rapporten af 2. november 1999. Da disse drøf-
telser ikke førte til aftale, anlagde Københavns Amt sag den 29. oktober 2004.

Under sagen for Østre Landsret nedlagde Københavns Amt anerkendelses-  
påstand, der i sin udformning ikke nødvendiggjorde gennemførelse af skøn.
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Retssagen baserede således faktuelt på de foreløbigt tilvejebragte rapporter og 
vidneforklaringer. Landsretten gav amtet fuldt medhold.

For Højesteret blev der tilvejebragt nye beviser i form af yderligere vidneforkla-
ringer og en rapport om Alba udarbejdet i 1993 af studerende efter aftale med 
selskabet. Det var Region Hovedstadens skøn, at der herved tilvejebragtes yder-
ligere oplysninger til støtte for, at der forelå ansvarsgrundlag.

Det processuelle 
Da afgrænsningen af forureningen og erstatningsbetingelserne ikke var klarlagt 
på det tidspunkt, hvor det stod klart, at Alba ikke ville fortsætte dialogen med 
Københavns Amt, var det ikke muligt for amtet at anlægge en retssag med fuld-
byrdelsespåstand lydende på et bestemt beløb. 

Københavns Amt var derfor henvist til at nedlægge anerkendelsespåstand, 
hvorefter Alba skulle tilpligtes at anerkende, at virksomheden skulle friholde 
amtet for dennes nødvendige udgifter til gennemførelse af boringer til afgræns-
ning af forureningen konstateret i den foreløbige forureningsundersøgelse 
udført på vegne af Københavns Amt i den udstrækning, hvor forureningen var 
forårsaget ved Albas ansvarspådragende forhold samt nødvendige udgifter til at 
afværge forureningens påvirkning af grundvandet. Region Hovedstaden gentog 
amtets påstand for Højesteret.

Anerkendelsespåstanden var i flere henseender åben. Udstrækningen af forure-
ningen var åben, og det var åbent, om Alba havde gjort sig skyldig i erstatnings-
pådragende forhold. 

Højesteret tiltrådte, at miljømyndighederne i en sådan situation har en aktuel 
interesse i at få en retlig prøvelse af, om forureneren er erstatningsansvarlig for 
den foreløbigt konstaterede forurening. Påstanden fandtes tilstrækkelig præcis 
til at kunne pådømmes, 

”selvom påstandens formulering lader omfanget af selskabets forpligtelser være 
afhængig af forhold, der ikke på nuværende tidspunkt er bekendt”.

Højesteret forudsatte, at sagsanlæg – og dermed ankens påstand – var egnet til 
at afbryde forældelse.

På baggrund af Højesterets stadfæstelse af landsrettens begrundelse, vil miljø-
myndighederne fremover kunne afbryde eventuel forældelse ved at anlægge 
retssag med anerkendelsespåstand som i Alba-sagen. 

Ansvarsgrundlaget
Region Hovedstaden gentog for Højesteret det af Københavns Amt for landsret-
ten fremførte anbringende om, at der for renserivirksomhed gælder et skærpet 
culpaansvar.

 Alba-sagen
Højesterets dom i
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Region Hovedstaden ønskede nærmere at få fastslået, at der for renserivirksom-
hed gælder et ansvar svarende til det, som Højesteret har fastlagt for forurening 
fra benzintankanlæg, jf. UfR 2000.276H. En dom baseret på disse præmisser ville 
have været et meget velegnet værktøj for miljømyndighederne i forhold til foru-
reninger forårsaget af renserier.

Det fremhævedes af Region Hovedstaden til støtte herfor, at der allerede i 
1960’erne for renserivirksomhed havde været almindelig viden om, at udled-
ning eller spild af PCE ville medføre fare for forurening, heraf grundvandet. Dette 
begrundedes nærmere med, at der så tidligt som i bekendtgørelse nr. 504 af 
9. oktober 1945 blev givet regler for arbejde med chlorerede opløsningsmidler 
(PCE), og at renserivirksomheder allerede fra den første miljøbeskyttelseslov, der 
trådte i kraft 1. oktober 1974, indeholdt bestemmelser om, at der ikke måtte 
anlægges eller påbegyndes renserivirksomhed uden forudgående godkendelse 
fra miljømyndighederne. Optagelsen af renserivirksomhed som listevirksomhed 
viser, at man også den gang var klar over, at drift af renseri generelt indebar 
forureningsfare. Regulering fra den første miljøbeskyttelseslov er siden blevet 
fulgt op med den efter miljøbeskyttelsesloven i 2003 udsendte branchebekendt-
gørelse om etablering og drift af renserier. 

Højesteret afstod som anført udtrykkeligt fra at tage stilling til ansvarsspørgsmålet. 
Gældende ret om ansvarsnormen for renserier må derfor, indtil der eventuelt 
kommer en højesteretsdom, navnlig fastlægges på baggrund af Østre Landsrets 
dom af 7. december 2006. 

Østre Landsret anlagde efter min bedømmelse en skærpet culpabedømmelse af 
Alba som renserivirksomhed. Som begrundelse for sin domfældelse angav lands-
retten ikke konkrete svigt eller forsømmelser, men konstaterede, at der ikke var 
udvist tilstrækkeligt omhu og truffet tilstrækkeligt effektive foranstaltninger i 
lyset af, at selskabet burde have kendskab til PCE’s farlighed 

”på baggrund af den almindelige viden om chlorerede opløsningsmidlers far-
lighed” i de relevante år. 

Da Alba startede sine renseriaktiviteter tilbage i 1965, må landsrettens dom for-
stås således, at der langt tilbage har været almindelig viden om PCE’s farlighed, 
hvilket også understøttes af, at der så tidligt som fra 1945 var offentligretlig regu-
lering om brug af chlorerede opløsningsmidler. 

Det må ved overvejelserne om præjudikatsværdien af Østre Landsrets dom ta-
ges i betragtning, at en nærliggende forklaring på, at Højesteret bevidst afstod 
fra at udtale sig om ansvarsspørgsmålet var uenighed mellem dommerne om 
ansvarsspørgsmålet. I al fald var det efter ”bogen” nærliggende at forvente, at 
Højesteret før afgørelsen af forældelsesspørgsmålet i en sag, som Højesteret selv 
anså for principiel, først havde taget stilling til ansvarsspørgsmålet og dermed, 
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om der overhovedet var et krav, der kunne forælde, således som Højesteret 
tidligere har gjort det, hvor miljømyndighedernes krav også blev anset for  
forældet. Det må have sine grunde, at Højesteret valgte at springe over, hvor 
gærdet var lavest og kun tog stilling til forældelsesspørgsmålet, hvor dommerne 
ifølge præmisserne var enige.
  
Manglende hjemmel til påbud
Da Københavns Amt tilbage i 2004 traf beslutning om valg af retsmiddel i 
forhold til Alba, besluttedes det ikke at forsøge at meddele påbud med hjem-
mel i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 2, da der ikke skønnedes at kunne 
føres bevis for, at forurening sket før 1. januar 1992 fremstod som en i forhold til 
efterfølgende forurening samlet forurening. Københavns Amt afstod derfor fra 
at meddele påbud om genopretning.

I stedet valgte Københavns Amt fremgangsmåden med et anerkendelsessøgsmål 
med påstand om regres for udgifter, der vil blive afholdt efter jordforure-
ningsloven. 

Denne fremgangsmåde rejste spørgsmålet om, hvorvidt miljømyndigheder kan 
gennemføre erstatningssøgsmål, hvis miljømyndigheden ikke har hjemmel til at 
meddele påbud. Der er efter jordforureningslovens § 74 ingen tvivl om, at sådan 
regreskrav kan gøres gældende for forureninger sket efter jordforureningslo-
vens ikrafttræden den 1. januar 2001.

Jordforureningsloven indeholder ikke efter selve lovens ordlyd eller dennes 
forarbejder afgørende bidrag til, om regresbestemmelsen i jordforureningslo-
vens § 74 også omfatter sådanne forureninger. Det stod imidlertid klart, at det 
efter den tidligere gældende affaldsdepotlovs § 3 og forgængeren i kemikalieaf-
faldsdepotlovens § 18 var muligt at gøre regres for erstatningskrav vedrørende 
de af lovene omfattede forureninger sket før 1. april 1976. Kemikalieaffaldsde-
potloven omfattede kun visse bestemte forureningskilder.

I ældre domspraksis er det forudsat, at miljømyndighederne kan gøre erstat-
ningskrav gældende, selvom der ikke er meddelt påbud, jf. UfR 1989.692H og 
UfR 1992.575H. Højesteret har imidlertid med præmisserne i UfR 2001.1709-2H 
– der ikke omfatter regres efter jordforureningsloven – formuleret sig på en 
måde, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om der er begrænsninger i regres-
adgangen, fordi miljømyndighederne i givet fald søger erstattet tab af udgifter, 
som miljømyndighederne som udslag af den manglende påbudshjemmel ikke 
havde ret til at afholde. På jordforureningslovens område gælder der andre hen-
syn, idet der i jordforureningslovens § 74 er udtrykkelig hjemmel, og det har i 
forgængerne til bestemmelsen i forhold til visse typer forurening udtrykkeligt 
været bestemt, at der kunne gøres regres for ældre forureninger, nemlig forure-
ninger fra før 1. april 1976. 

 Alba-sagen
Højesterets dom i

Jordforurening.indd   7 06/06/10   16:53:33



8 Videncenter for jordforurening

Højesteret tog ikke stilling til spørgsmålet, hvorfor gældende ret med det forbe-
hold, der anførtes om ansvarsspørgsmålet om mulig uenighed i dommerkolle-
giet, må udledes af Østre Landsrets dom, hvorefter miljømyndighedernes 
adgang til at anlægge anerkendelsessøgsmål i en sag efter jordforureningsloven 
ikke findes at være afhængig af adgangen til administrativt at udstede påbud.

Forældelse
Højesteret omgjorde Østre Landsrets afgørelse af forældelsesspørgsmålet.
Højesteret fandt ikke, at Københavns Amt efter modtagelsen af undersøgelses-
rapporten af 3. august 1999 var i utilregnelig uvidenhed om sit krav, jf. forældelses-
loven af 1908, § 3. Højesteret konstaterede i sine præmisser, at det med under-
søgelsesrapporten stod klart, at der fra Albas ejendom var udgået forurening. 
Dette var fakta og ubestridt af miljømyndigheden.  

Det stod imidlertid hverken efter undersøgelsesrapporten af 3. august 1999 el-
ler senere undersøgelser i sagen klart, hvorledes forureningen skulle afgrænses 
og omfanget af nødvendige afværgeforanstaltninger var heller ikke afdækket. 
Herom anført udtalte Højesteret: 

”Det må på denne baggrund lægges til grund, at Københavns Amt allerede ved 
modtagelsen af denne undersøgelsesrapport fik kendskab ikke alene til forurenin-
gen og behovet for yderligere undersøgelser, herunder vedrørende afgrænsning 
af forureningen, men også til, at der bestod en nærliggende mulighed for, at det 
ville være nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger.”  

Højesterets dom må udlægges således, at der ikke foreligger utilregnelig uvi-
denhed, hvis miljømyndigheden har kendskab til forureningen, selvom afgræn-
sningen af forurening ikke er fastlagt, eller udstrækningen af afværgeforanstalt-
ninger ikke kendes. Retstilstanden har hidtil været fastlagt på grundlag af navnlig 
Højesterets domme i UfR 1989.692H og UfR 1992.575H. Særligt om sidstnævnte 
skal jeg fremhæve, at højesteretsdommer Peter Blok i UfR 1992B.412 anførte: 

”at det afgørende i relation til 1908-lovens § 3 ikke er myndighedernes viden eller 
burde-viden om selve forureningens eksistens, men deres viden eller burde-viden 
om nødvendigheden og omfanget af de afhjælpnings- eller afværgeforanstalt- 
ninger, der danner grundlag for de rejste krav. Men det må erkendes, at der som 
følge af, at »burde-viden« indgår i begge kriterier, er tale om en flydende afgræns-
ning mellem disse.”

Højesteretsdommer Peter Blok deltog i pådømmelsen af Alba-sagen og var 
således med til at stå fadder til den enstemmige dom.

Som det fremgår, har det hidtil været opfattelsen, at det afgørende ikke har 
været forureningens eksistens, men viden eller burde-viden om nødvendig-
heden og omfanget af afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger. Denne opfat-
telse har været tiltrådt af Bo von Eyben, Forældelse 1, 1. udgave, 2003, side 5 ff,  
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men måske anderledes er Peter Pagh, Erstatningsansvar for miljøskade, 1990, 
side 156, og UfR 2001B.479. 

Efter Alba-sagen ophører suspensionen fortsat ikke alene som følge af miljø-
myndighedernes konstatering af forurening, men kan miljømyndigheden konsta-
tere, at forureningen efter sin art gør det nærliggende, at det vil være nødvendigt 
at iværksætte afværgeforanstaltninger, er miljømyndigheden ikke længere i util-
regnelig uvidenhed i forhold til forældelse. Der tales ikke i Alba-sagen om indsigt 
i omfanget af afhjælpnings- og afværgeforanstaltningerne. Højesterets dom taler 
for skærpet opmærksomhed og tidligere indsats fra miljømyndighedernes side.

Suspensionsreglen fra 1908-loven er videreført i den nye forældelseslov, § 3, stk. 
2, hvorfor Højesterets dom i Alba-sagen fortsat skal tages i betragtning i forhold 
til spørgsmålet om suspension af forældelse i fremtidige sager. 

I forhold til risikoen for forældelse må miljømyndighederne således efter 
Højesterets dom i Alba-sagen tage udgangspunkt i det tidspunkt, hvor miljø-
myndigheden har kendskab til forureningen, hvis denne giver nærliggende mu-
lighed for, at det vil være nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger, 
og det uanset at omfanget af behovet for afværgeforanstaltninger endnu ikke 
kendes. 

Miljømyndighederne må efter Højesterets dom ved sine fremtidige overvejelser 
om risiko for forurening tage udgangspunkt i det tidspunkt, hvor miljømyndig-
heden har kendskab til forureningen, hvis denne giver nærliggende mulighed 
for, at det vil være nødvendigt at iværksætte afværgeforanstaltninger, og det 
uanset at omfanget af behovet for afværgeforanstaltninger endnu ikke kendes. 

I modsætning til landsretten fandt Højesteret ikke, at Alba under dialogen forud 
for sagsanlægget havde handlet på en sådan måde, at Alba havde fortabt mu-
ligheden for at påstå forældelse. Denne del af dommen beror på konkret vurde-
ring uden videregående perspektiv.

Det hører også med til læren af sagen, at miljømyndighederne i forhold til 
forældelse ikke kan afvente det endelige resultat af et undersøgelsesforløb. 
Tidspunktet for indtræden af forældelse blev af Højesteret regnet fra den af 
Københavns Amt først modtagne undersøgelsesrapport af 3. august 1999, selvom 
denne havde givet amtet anledning til at foranstalte yderligere undersøgelser, 
der resulterede i en ”endelig” undersøgelsesrapport. Indtil modtagelsen af svar-
skriftet under retssagen havde Københavns Amt i relation til tidspunktet for ind-
trædelse af forældelse over for Alba baseret sig indholdet af den ”endelige” un-
dersøgelsesrapport, men en sammenholdelse af denne med den først modtagne 
undersøgelsesrapport viste, at de efter Højesterets dom relevante oplysninger 
allerede fremgik af den første modtagne undersøgelsesrapport. Og så fanger 
bordet.

 Alba-sagen
Højesterets dom i
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DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi til lokalisering af hot-spot under 
bygninger. Undersøgelserne blev udført for Region Nordjylland som et led i for-
undersøgelser til afværgeforanstaltninger i forhold til indeklimarisiko på et tid-
ligere renseri. På den pågældende sag resulterede undersøgelserne i, at den nøj-
agtige placering af et mindre hot-spot under bygningen blev afdækket horisontalt 
såvel som vertikalt, hvilket var afgørende for det endelige valg og udførelsen af 
afværgeforanstaltninger. Der er potentiale for, at en tilsvarende strategi med fordel 
kan anvendes på en række andre sager.

Problemstillingen på den undersøgte lokalitet
Den undersøgte lokalitet er en 2-etagers ejendom med erhvervslejemål i stueeta-
gen og beboelses-/erhvervslejemål på 1. sal. Da der i forbindelse med en V2-under-
søgelse blev konstateret indhold af PCE i poreluften under gulvet i stueetagen på op 
til 310.000 µg/m3, blev lokaliteten af Region Nordjylland prioriteret til videregående 
undersøgelser pga. risiko for forhøjede indhold af PCE i indeklimaet i lejlighederne på 
1. sal. Ved de videregående undersøgelser blev der i indeklimaet i lejlighederne på 1. 
sal konstateret indhold af PCE på op til 1.000 µg/m3, svarende til en overskridelse af 
Miljøstyrelsens afdampningskriterier med en faktor ca. 160, og ejendommen blev efter 
yderligere undersøgelser prioriteret til afværge af Region Nordjylland.

I forbindelse med de videregående undersøgelser blev der udført supplerende pore-
luftmålinger for at vurdere poreluftforureningens udbredelse under og omkring byg-
ningen, dels for nærmere at vurdere udbredelsen lokalt og dels for at vurdere spred-
ningen til naboejendomme med beboelse. Poreluftforureningens udbredelse fremgår 
af figur 1.

Som det fremgår af figur 1 er poreluftforureningens hot-spot placeret under den del af 
bygningen, hvor der er beboelse på 1. sal. På dette tidspunkt i undersøgelsesforløbet 
var det maksimalt konstaterede indhold af PCE i jordprøver på 45 mg/kg TS (1,5 m.u.t.) 
svarende til en overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium med en faktor 9. 
De højeste koncentrationer blev konstateret i en boring umiddelbart øst for beboelses-
delen af bygningen i baggården. Der var således udelukkende konstateret terrænnære 
indhold med maks. i jordprøver udtaget 1,5 m.u.t. Der blev endvidere udført MIP-son-
deringer, som dokumenterede, at der uden for bygningen ikke var dybereliggende 
forurening med klorerede kulbrinter.

 hot-
spot

Lokalisering af hot-spot  
under bygning på renserigrund

Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S  og Annette Dohm, 
Region Nordjylland 
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Det blev vurderet, at jordforureningen i baggården ikke alene ville kunne medføre 
de identificerede poreluftkoncentrationer under bygningen, og at den konstaterede 
jordforurening dermed enten spredte sig ind under bygningen, eller at der var et uaf-
hængigt ikke identificeret hot-spot under bygningen. Der forelå imidlertid ikke præcise 
oplysninger fra den udarbejde historik, som kunne medvirke til placering af potentielle 
kilder/hot-spots under bygningen. Endvidere var det ved TV-inspektion konstateret, at 
det fungerende kloaknet på ejendommen kun ledte ca. 0,5 m ind under bygningen, 
hvorfor de kraftige koncentrationer i poreluften midt inde under bygningen, sandsyn-
ligvis ikke kunne tilskrives utætheder på det nuværende kloaknet. Det var derfor re-
levant at udføre supplerende undersøgelser, som kunne medvirke til lokalisering/
afgrænsning af hot-spot under bygningen inden nærmere projektering af afværge-
foranstaltninger.

Hot-spot eftersøgningen
Da der ikke var konstateret dybereliggende forurening på ejendommen, og da der ved 
de supplerende undersøgelser var blevet konstateret indhold af PCE i poreluften under 
gulvet på op til 3.300.000 µg/m3, blev det vurderet for sandsynligt, at et eventuelt hot-
spot under bygningen var placeret relativt terrænnært. Der blev derfor udarbejdet en 
strategi til hot-spot-eftersøgning, som dels kunne afgrænse forureningen horisontalt 
og vertikalt og dels gav resultater med det samme, hvorved det var muligt at forfølge 
et konstateret hot-spot. 

Princippet for hot-spot-eftersøgningen var, at der blev etableret i alt 22 prøvetag-
ningsstationer, benævnt PLS1-PLS22, i gulvet med poreluftspyd. Fra hver prøve-

tagningsstation blev der i dybderne 0,5; 1,0; 1,4 og 1,8 m.u.t. oppumpet pore-
luft til måling for indhold af flygtige kulbrinter med en PID-måler (af mær-

ket Mini RAE 2000). Anvendelse af PID-måler blev vurderet mulig i kraft 
af de relativt høje indhold af PCE i poreluften, og da der i forbindelse 
med de tidligere MIP-undersøgelser var konstateret parallelle PID- og 
PCE-målinger.

Figur 1  Poreluftforureningens udbredelse (PCE) på og omkring ejendommen.

 hot-
spot

Jordforurening.indd   12 06/06/10   16:53:35



13

 hot-
spot

Jordforurening.info 1 2010

Resultat
Resultaterne fra hot-spot-eftersøgningen fremgår af figur 2, hvor de er plottet i de fire 
dybder.

Som det fremgår af figur 2, blev der identificeret et hot-spot i poreluften, som hori-
sontalt er afgrænset til et relativt lille område under en skillevæg imellem to forret-
ningslokaler. Vertikalt blev det maksimale indhold konstateret 1,0 m.u.t. På baggrund 
af resultaterne fra hot-spot eftersøgningen blev der efterfølgende udført fire miljø-
tekniske håndboringer indendørs for at dokumentere resultatet fra hot-spot eftersøg-
ningen. Der blev endvidere udført 9 supplerende miljøtekniske boringer udendørs for 
at afgrænse den konstaterede forurening øst for bygningen med beboelse. Af figur 
3 fremgår den vurderede horisontale og vertikale udbredelse af jordforurening i de 
konstaterede hot-spots under og udenfor bygningen.

Som det fremgår af figur 3 er der dokumenteret og afgrænset to hot-spots på ejen-
dommen; hhv. i baggården udenfor bygningen og under selve bygningen, som indike-

Figur 2  Resultater fra hot-spot eftersøgning.
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spot

Vurderet horisontal spredning
Figur 3 

Placering af dokumentations-
boringer, oversigt over analyse-

resultater samt vurderet hori-
sontal og vertikal placering og 

udbredelse af de identificerede 
hot-spots. 

 Vurderet vertikal spredning 

Signaturer:
PID måling af poreluft (ppm)
 Jordprøve (koncentration i mg. PCF/kgTS)
Filtersætning  
Indhold af PCE over jordkvalitetskriteriet (1-5xjordkvalitetskriteriet)
Vurderet udbredelse af hot-spot (>5xjordkvalitetskriteriet)

x...

SIGNATURER

PID-/ IR-måling 
Miljøteknisk boring 
(jordprøve)
Filterrør (grundvandsboring)
Miljøteknisk filtersat boring 
Afgrænset ved hot-spot
eftersøgning
Afgrænset ved kemisk 
analyse af jordprøver

FARVEKODER

Under 
kvalitetskriterierne
Over 
kvalitetskriterierne
1–5 Gange 
kvalitetskriterierne
5–12 Gange 
kvalitetskriterierne

10 2 3 4 5

ret ved poreluftresultaterne (jf. figur 2). Vertikalt er det endvidere dokumenteret, at 
begge hot-spots er kraftigst ca. 1,0-1,5 m.u.t. 

Sammenholdes den horisontale udbredelse, der er konstateret ved hot-spot eftersøg-
ningen i figur 2 med områder, hvor der er konstateret indhold over jordkvalitetskriteri-
erne i figur 3, fremgår det, at hot-spot-eftersøgningen ud over at lokalisere beliggenhe-
den af hot-spot under bygningen også viser, at hot-spot i baggården går lidt ind under 
bygningen, som det efterfølgende er dokumenteret ved boring B10. 

Der blev efterfølgende valgt en afværgestrategi som indendørs bestod i delvis punkt-
afgravning af hot-spot under bygningen og placering af en aktiv punktventilation i 
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udgravningen, samt tætning af gulvene med epoxybelægning, tætning ved 
etageadskillelsen imellem stueetagen og lejemålet ovenfor ved fugning af identi-
ficerede aktive spredningsveje og afgravning af hot-spot i baggården. Endvidere blev 
der under gravearbejdet ved hot-spot i baggården indskudt fire ventilationsdræn, som 
er forberedt til aktiv ventilation, hvis det viser sig nødvendigt på et senere tidspunkt.

Efter afrømning af gulvbelægningen indendørs blev der ca. 20 cm fra PLS7 konstateret 
en gammel opsamlingsbrønd uden afløb, som ifølge den tidligere indehaver af rense-
riet var til opsamling af rensemidler i tilfælde af spild. Jorden i og lige omkring brønden 
var kraftigt forurenet med PCE (>200 mg PCE/kg TS). I baggården blev der ved B10, 
i forbindelse med gravearbejdet, også konstateret en demonteret nedgravet kloak, 
som vurderes at have været kilden til dette hot-spot.

På baggrund af kemiske analyseresultater fra afgrænsningen, de dokumenterende bo-
ringer og gravearbejdet blev der overslagsmæssigt vurderet, at der var ca. 3 kg PCE i 
hot-spot under bygningen og ca. 2,5 kg PCE i hot-spottet i baggården, mens der i det 
gule område på tværsnittet (1-5 gange jordkvalitetskriteriet) blev vurderet at være ca. 
2,5 kg PCE. Det er dermed samlet set ca. 8 kg PCE, der har været årsagen til de konsta-
terede indeklimaproblemer. Produktmængden synes umiddelbart relativt begrænset, 
men en uheldig kombination af jordforureningens terrænnære beliggenhed i hot-spot-
tet under bygningen og en række aktive spredningsveje (identificeret ved sporgas- 
undersøgelser) i gulvet og etageadskillelsen lige over hot-spot har bevirket, at det var 
tilstrækkeligt til at forårsage risikoen for indeklimaet.

DMR har på en lignende sag for Region Nordjylland gennemført tilsvarende under-
søgelser, dog med ppbRAE, da koncentrationsniveauerne på denne sag er væsentligt 
lavere end på ovennævnte sag.

Vurdering
I forbindelse med ovenstående sag har resultaterne fra hot-spot-eftersøgningen ledt 
til en identifikation af to separate hot-spots, som efterfølgende er blevet bekræftet 
ved gravearbejdet. Samlet set vurderes det, at anvendelsen af strategien til hot-spot-
eftersøgning på den pågældende sag har bidraget med en nyttig viden, som kunne 
inddrages direkte ved valg/udførelse af afværgeforanstaltningerne. Endvidere vurde-
res det, at strategien har potentiale til at kunne bruges til flere formål ikke mindst hvis 
den – i tråd med baggrunden for Videncenter for Jordforurenings projekt om projekte-
ringsparametre for afværge – inddrages på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet. 
Hvis der allerede på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet opnås detaljeret viden 
om forureningens beliggenhed og udbredelse, er det således muligt i højere grad at 
fokusere på omkostningseffektive afværgealternativer, og hvis undersøgelserne udfø-
res sammen med supplerende poreluftmålinger, vil det være muligt at screene relativt 
store områder med begrænsede meromkostninger til følge. 

For at opnå en bredere afdækning af strategiens potentiale til indledningsvis screening 
og mere præcis kortlægning af forurening i forbindelse med afværge er der indsendt et 
projektforslag til Miljøstyrelsens Teknologiudviklingsprogram.

 hot-
spot
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I de tidligere tre amter (Roskilde Amt, Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt), der blev 
lagt sammen til Region Sjælland, blev driften af afværgeanlæg udført meget forskelligt. 
Som følge af sammenlægningen var der endvidere rigtig mange anlæg i én organisa-
tion, hvilket stillede skærpede krav til dels planlægning af driften, dels håndtering og 
sammenholdelse af de store datamængder fra de mange anlæg. 

Det var derfor i forbindelse med sammenlægningen en oplagt mulighed for Region 
Sjælland at tænke nye tanker og foretage en ensretning og systematisering af driften 
af eksisterende og fremtidige anlæg.

Regionen havde følgende ønsker til et nyt system:

•   Overblik og kategorisering af anlæg i forskellige anlægstyper
•   Nedbrydning af de enkelte anlæg i en række anlægsenheder og hovedkomponenter 

med registrering af specifikationer for de enkelte enheder og komponenter samt 
deres tilstand og vedligeholdelsesbehov 

•   Overblik over dokumenter relateret til driften af den enkelte afværgesag i form af 
grundejeroplysninger, tilladelser, rapporter, manualer, analysedata mv.

•   Samlet overblik mht. styring af driften af de mange anlæg mht. tid og økonomi.
•   Opdatering af arbejdsbeskrivelser med tilhørende APV’er for de enkelte anlæg, mht. 

service og vedligehold samt udførelse af miljø og procesmålinger.

      
Offentlig og privat samarbejde om udviklingsprojekt
Med baggrund i Region Sjællands ønsker til et nyt system for håndtering af driften af 
afværgesagerne indgik regionen i et fælles udviklingsprojekt mellem Region Sjælland 
og Rambøll, hvor udviklingen af systemet finansieres af begge parter.

Region Sjælland besluttede sammen med Rambøll at videreudvikle et eksisterende 
webbaseret databasesystem ”SMART”, så det passede med regionens ønsker og krav. 

Udvikling af en ny webbaseret 
database „SMART afværge“  
til registrering og styring af 
drift af afværgesager

Af Mads Georg Møller, Rambøll og Else Kathrine Friis, Region Sjælland
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Startside for indgang til SMART afværge.

Det webbaserede koncept sikrer, at alle involverede parter (myndighed, rådgivere, en-
treprenører etc.) konstant har let adgang til databasen. Adgangen til data kan endvi-
dere styres af individuelle rettigheder i form af begrænsede læse og skrive rettigheder 
samt reduceret adgang til specifikke dataområder. På den måde kan det styres, at der 
kun gives adgang til enkelte specifikke anlæg.

Opbygning og funktioner i SMART afværge
I det følgende er opbygningen af databasen beskrevet kort mht. følgende punkter:
•  Opbygning af databasen med registrering af afværgeanlæg og dokumenthåndtering 
   (Registrering)
• Aktivitets og budgetstyring (Jobstyring og administration)
• Jobtyper, eksempelvis service og vedligehold og målinger på anlæg
• Rapportering (Rapport/OversigtT

Opbygning af databasen med registrering af afværgeanlæg og dokumenthåndtering
I SMART afværge er de enkelte afværgeanlæg, anlægsenheder og deres komponenter 
organiseret i et fleksibelt hierarki. Prototyper definerer, hvilke typer afværgesager, der 
kan registreres i SMART afværge, samt hvordan de kan inddeles i anlægsenheder, kom-
ponenter og underkomponenter.

Typer af afværgesager  
i SMART afværge

Vand og luftbehandlings- 
anlæg [VL]    
Vandbehandlingsanlæg [V]      
Ventilationsanlæg, Aktiv [VA]  
Ventilationsanlæg, Passiv [VP]  
Overvågning uden anlæg [O]   
Værditabsordning [VTO]   
Gas [G]  
Tilsyn [T]

Brugerflade for registrering af anlæg. 

Formål med data-
basen SMART afværge

Opstille en samlet database 
til registrering og styring af 
Region Sjællands 54 afvær-
geanlæg
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Databasen er opbygget, så hver afværgesag er opdelt med følgende hierarki/under-
grupper: 
1. Afværgetype
2. Lokalitet 
3. Anlæg
4. Anlægsenheder
5. Komponenter
6. Underkomponenter  

Under de enkelte undergrupper/elementer i hierarkiet er der via ”datavinduer” 
mulighed for at indtaste specifikke data for den pågældende undergruppe/element. 

Alle typer dokumenter – forstået i bredeste forstand som alt, der er gemt som en  
digital fil – kan vedhæftes til alle registrerede elementer, til job og til tilstandsregi-
streringer i generaleftersyn. Der er mulighed for at oprette flere forskellige links til det 
samme dokument, links til eksterne dokumenter og links til websider.

Omfattende søgeredskaber gør det enkelt at finde dokumenter.

Det er muligt at lægge anlæg i databasen ind i GIS, som vises på Google Map. Nedenfor 
er vist et oversigtskort, hvor Region Sjællands afværgeanlæg er indlagt, idet de er op-
delt på afværgetyper.

Grafisk navigation i elementstrukturen via eksempelvist et PI-diagram giver en intuitiv 
adgang til elementerne i afværgeanlæggene, også for brugere, der ikke har et dyb-
degående kendskab til anlæggene og principperne for deres registrering.

Aktivitets- og budgetstyring
SMART afværge kan håndtere alle anlægsopgaver inden for drift og vedligeholdelse af 
afværgeanlæg. Det gælder planlægning, registrering og opfølgning på opgaver inden 
for service og vedligehold, samt udførelse af tilsyn med miljø og procesmålinger på 
anlæggene. 

Oversigtskort med placering af Region 
Sjællands afværgeanlæg opdelt på  
afværgetyper (Google Map).
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De kort- og langsigtede budgetkrav til udførelse af de indmeldte aktiviteter kan vises 
som illustrative søjlediagrammer. Diagrammerne kan vise fordelingen mellem jobty-
per, jobprioritet eller jobstatus, og for det indeværende år kan de faktiske omkost- 
ninger vises i forhold til det oprindelige overslag.

I en normalsituation passerer et job igennem 
fem status-niveauer fra indmeldt til arkiveret – fra 
vugge til grav. Brugerstyringen definerer for hver 
bruger, hvilke statusændringer han kan foretage.

Indmelding
Behovet for udførelse af en aktivitet (service og 
vedligehold, eftersyn, monitering eller andet) 
registreres ved at oprette et job med status ind-
meldt. Jobbet kan tilknyttes ethvert element i de 
tidligere beskrevne 6 undergrupper i databasen, 
såsom bl.a. de enkelte anlægsenheder eller kom-
ponenter mv.

Prioritering / budgettering
De indmeldte job håndteres via en prioriteringsprocedure, hvor det besluttes, hvilke 
job der skal vælges til udførelse. Som en hjælp i beslutningsprocessen gives brugeren 
et løbende opdateret overblik over de budgetmæssige konsekvenser af valgene. De 
udvalgte job får statusen valgt. De job, der ikke er valgt, kan bevare statusen indmeldt 
til fremtidig genovervejelse, de kan tildeles statusen fravalgt, eller de kan slettes helt. 
Enhver bruger eksempelvis en entreprenør kan på ethvert tidspunkt åbne en check-
liste, der indeholder de job, han skal udføre. Brugerstyringen sikrer, at han kun kan se 
sine egne job. Han kan printe checklisten, og han kan printe de enkelte arbejdsordrer 
på hvert job. Når opgaven er udført, ændrer han status til udført og registrerer slutpris, 
faktisk udførelsesdato samt eventuel dokumentation såsom fotos, mængdelister, som 
udført tegninger, kvalitetssikringsdokumenter mv.

Procesdiagram for gennemførelse af job. 

Registrering af data/job i felten

Indmelding af job og rappor-
tering om udførelsen – inkl. 
tilknytning af fotos, skitser mv. 
– kan ske via computer eller via 
en trådløs, håndholdt PDA med 
online forbindelse til databasen 
(SMART-mobil). Opdateringen af 
data fortages således online ude 
på selve anlægget.
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Afslutning / Godkendelse
Den overordnede projektleder gennemgår de job, der er rapporterede som udførte. 
Han accepterer hvert job ved at ændre status til afsluttet, eller han returnerer det til 
entreprenøren ved at ændre status til afvist – i så fald vil jobbet komme op på entre-
prenørens checkliste igen med den tilsynsførendes kommentarer.

Arkivering
Når et job er afsluttet og alle registreringer er foretaget, kan jobbet arkiveres. Herefter 
vil det forsvinde fra den normale joboversigt, men vil stadig være tilgængelig som 
arkiveret kopi.

Jobtyper 
Der er i databasen defineret fire forskellige jobtyper.
1. Service og vedligeholdelse
2. Generaleftersyn – tilstandsregistrering
3. Miljømålinger
4. Procesmålinger

Der er således mulighed for at styre driften af anlæggene i forhold til disse fire jobty-
per. Nedenfor er givet et eksempel for udførelse af et generaleftersyn.

I generaleftersynsmodulet tildeles alle de inspicerede elementer en tilstandskarakter 
samt en beskrivelse af tilstanden suppleret med fotos, der dokumenterer den, hvis det 
er relevant. Er der behov for afhjælpende aktiviteter, kan der online oprettes et service 
og vedligeholdelsesjob på opgaven.

Rapportering
Der kan fra databasen udtrækkes forskellige rapporter for registrering og drift af an-
læggene. Som eksempel er her kort beskrevet omfanget af en rapport for generalefter-
syn – tilstandregistrering:

Generaleftersynsrapporten kombinerer tekniske data med registreringer af den fak-
tiske tilstand, historisk udvikling af tilstandskarakterer, historik over tidligere udførte 
aktiviteter samt indmeldte kommende aktiviteter – illustreret med fotos.

Modulet giver endvidere mulighed for at udtrække statistikker over tilstandskarakterer 
på udvalgte elementtyper, dvs. elementer, der er oprettet på samme prototype.

Fortsat udvikling af SMART afværge
Region Sjælland skal nu til at indtaste samtlige 54 afværgesager i systemet med til-
hørende data og fremadrettede jobaktiviteter (service og vedligehold, generalefter-
syn, miljømålinger og procesmålinger). Herefter skal databasen tages i brug i forbind-
else med driften af anlæggene.

Fremadrettet har region Sjælland købt en licens til databasen ”SMART afværge” som 
ejes, serviceres og løbende videreudvikles af Rambøll. 
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Af Nilspeiter Agerholm, O3 Technology Nordic

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Redaktionel  
bemærkning

Nedenstående artikel 
er lettere bearbejdet. 
Redaktionen har skøn-
net, at den er på grænsen 
til at være ren reklame, 
som bladet normalt ikke 
bringer. Da den imidlertid 
henleder opmærksom-
heden på en ny metode, 
som muligvis kan være 
anvendelig herhjemme, 
har vi valgt at bringe den. 
Redaktionen har ikke un-
dersøgt, om oplysninger 
og referencer i artiklen er 
korrekte.

Indledning
O3-metoden har kørt i fuld-skala hos BT-Kemi i Teckomatrop i Skåne 
i Sverige i 2 år. BT-Kemi har produceret ukrudtsbekæmper og andre 
”spændende” produkter siden midten af 70’erne og er derved ble-
vet Sveriges mest forurenede grund. Inden virksomheden flyttede til 
Sverige, lå fabrikken i Danmark. 

O3-metoden har vist sig at være yderst succesfuld både økonomisk og 
resultatmæssigt, og den er af mange instanser blevet beskrevet som 
det mest geniale inden for rensning af grundvand. Metoden kan rense 
mere i dybden, dvs. bringe forureningen langt under de krav, der er til 
drikkevand. Samtidig er metoden billigere at bruge og næsten CO2 //neu-
tral. Systemerne kan håndtere både store og små vandmængder, og de 
bliver bygget, så de passer nøjagtigt til den specifikke opgave. 

General opbygning
Før O3 Technology Nordic starter et nyt projekt med rensning af grund-
vandet, tages der nogle vandprøver i samarbejde med kunden og et 
professionelt analyseinstitut i Danmark. Der bliver det bekræftet, om 
O3 Tecnology kan behandle det forurenede vand. Når disse prøver er 
godkendt af kunden, laver O3 Tecnology Nordic et rensningsanlæg, der 
passer nøjagtig til kundens behov og grundvandets forurening.
(se figuren).
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Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon
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Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Dette grundvandsbehandlingssystem består bl.a. af en behandling med oxygen 
og ozon.

De typiske forureningstyper systemet kan behandle er:
• klorede opløsningsmidler
• pesticider
• bakterier
• organisk forurening.
  
Ozonen sikrer, at det genanvendte vand er lugtfrit, da ozonen har en halverings-
tid på 4-5 minutter. Overskydende ozon fra anlægget fjernes ved at blive ledt 
igennem en katalysator. 

Resultatet er en genanvendelse af vandet, så det kan indgå i det normale kom-
munale kloaksystem eller kan gå direkte tilbage til grundvandet igen. Faktisk er 
de vandprøver, der er blevet testet, langt under de krav, der er til almindeligt 
drikkevand.

Påvirkning af vandet
Der er ingen negative påvirkninger af vandet. Det er lugtfrit efter behandlin-
gen, og det kan føres direkte tilbage til kloaksystemet og dermed også direkte 
tilbage til grundvandet. 

Historie i Danmark
Metoden kom til Danmark i begyndelsen af 2009, og den bliver formidlet af O3 
Tecnology Nordic. De danske ejere har eneret på at sælge det patenterede vand-
behandlingssystem i hele verden. O3 forhandler med de forskellige regioner om 
et samarbejde om brugen af rensningssystemet i flere af de nye projekter samt 
ved eksisterende afværgeanlæg. I dette samarbejde deltager også flere førende 
rådgivende ingeniørfirmaer. Lige nu arbejdes der på en opgave med et privat 
firma, der hidtil har været pålagt at pumpe grundvandet op, lufte det og lede 
det i kloakken mod at betale forhøjet vandafledningsafgift. O3 forsøger nu at 
behandle vandet, så det bliver så rent, at det vil kunne pumpes tilbage til grund-
vandet igen. Anlægget skal køre i mindst 3 måneder med løbende tests, før det 
kan endeligt godkendes til permanent kørsel..

Vandprøver fra BT-Kemi kan rekvireres hos O3 Technology Nordic.

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozon

Grundvandsrensning  
med oxygen og ozonGrundvandsrensning  

med oxygen og ozon
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NORDROCS 2010 – the third joint Nordic conference  
“Remediation of Contaminated Sites” 

September 15-16 2010 in Copenhagen,  
adjoining short courses September 14  
and excursions September 17 
Registration is now open and the preliminary programme is available on the 
conference web page www.polytec.dk/nordcrocs2010

Across the borders of the Nordic countries, we have a common interest and openness regard-
ing development inside and outside the Nordic region. This is also true when it comes to re-
mediation of contaminated sites. The Nordic countries have large natural and demographic 
variations. This has led to differences in approach and focus of the efforts to remediate con-
taminated sites. For instance, the efforts to protect drinking water from contamination are 
heavily affected by the areas dependence on supplies from respectively groundwater and 
surface water. Therefore we have developed knowledge about different parts of the field of 
remediation of contaminated sites and this gives us a great opportunity to learn from each 
other. During the recent years, we have seen an increased focus on the less technical sides 
of the work with contaminated sites. Subjects such as sustainability and communication have 
gained increased focus, and during NORDROCS 2010, we will share our experiences on these 
subjects as well as on the technical aspects of remediating contaminated sites.
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At NORDROCS 2010 we will cover a wide range of aspects of the work with contaminated 
sites. You will also find an exhibition of posters and an exhibition from companies working in 
the field of remediation of contaminated sites.

Conference objective

The objective of NORDROCS is to address issues on contaminated sites and sediment assess-
ment and remediation in the context of Nordic conditions. The meeting intends to provide 
a forum for the exchange of information gathered through research and project experience. 
Target groups include scientists, regulators, consultants, contractors and other professionals 
working with contaminated sites and sediments in Nordic countries and in countries around 
the Baltic Sea.
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ATV-Fonden for Jord og Grundvands hæderspris, professor 
Poul Harremöes in memoriam, blev den 9. marts 2010 til-
delt kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen i anerkendelse 
af hans mangeårige og meget væsentlige bidrag til den 
fortsatte udvikling og modernisering af jordforurenings-
området i Danmark – med baggrund i omfattende viden, 
troværdighed og integritet.

Prisen er på kr. 25.000 og uddeles hvert andet år.

Hædersprisen blev uddelt på ATV Jord og Grundvands 
26. Vintermøde i Vingsted, hvor flere end 300 deltagere 
inden for jord- og grundvandsområdet var samlet for at 
udveksle erfaringer og ny viden. 

Oplysninger om ATV-Fonden for Jord og Grundvand
ATV-Fonden for Jord og Grundvand er den ledende orga-
nisation indenfor jord- og grundvandsområdet i Danmark 
og repræsenterer alle professionelle aktører fra rådgiv-
ende firmaer, Miljøstyrelsen, regionerne, forskningsinsti-
tutioner og universiteter. 

ATV-Fonden for Jord og Grundvand arbejder aktivt med at 
formidle forsknings- og udviklingsresultater samt praktiske 
erfaringer via afholdelse af heldagsmøder om relevante 
emner og en årlig 2-dages konference i Vingsted med del-
tagelse af flere end 300 centrale aktører på området. Læs 
mere om organisationen på www. atv-jord-grundvand.dk.

ATV – Hæderspris 2010

KORT
INFO
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1. Jura, økonomi og politik

Bekendtgørelser om miljømål og om overvågning
Som led i implementeringen af Vandrammedirek-
tivet, Grundvandsdirektivet m.fl. i dansk lov har 
By- og Landskabsstyrelsen den 6. december 2009 
udsendt ”Bekendtgørelse om fastsættelse af 
miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangs-
vande og grundvand” og ”Bekendtgørelse om over-
vågning af overfladevand, grundvand, beskyttede 
områder og om naturovervågning i internationale 
naturbeskyttelsesområder”. I miljømålsbekendt-
gørelsen fastsættes der f.eks. krav til god kvantitativ 
tilstand og til god kemisk tilstand for grundvand. 
Bekendtgørelsen omhandler også grundlaget 
for at udpege grundvands-forekomster med en 
opadgående tendens for stoffer, der kræver ind-
griben. 
Claus Vangsgård. danskVAND nr. 1, februar 2010,  
årgang 78, side 51. ISSN 1602-3609. 

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., 
lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse 
og lov om vandløb
Lovforslaget består af 3 elementer. En bemyndi-
gelse til miljøministeren til at indføre ledelsessyste-
mer på landets vandforsyninger, en forlængelse af 
en række vandindvindingsrettigheder og tilladelser 
samt forenkling af sagsbehandlingen af ferskvands-
dambrugssager. Formålet med den foreslåede 
bemyndigelse er at sikre hjemmel til at indføre kva-
litets- og sikkerhedssystemer i form af ledelsessy-
stemer på vandforsyninger for at kunne reducere 
forekomsten og længden af mikrobiologiske forure-
ninger. Ved at forlænge vandindvindingsrettigheder 
og - tilladelser til senest 1 år efter vedtagelsen af de 
kommunale handleplaner efter miljømålsloven op-

nås en bedre sammenhæng mellem de mål og initia-
tiver, der følger af vandplanerne og den fremtidige 
udnyttelse af grundvandsressourcerne. 
Loven med nummeret L45 blev vedtaget den 15. 
december 2009 og trådte i kraft den 1. januar 2010. 
Lovteksten kan hentes fra www.folketinget.dk.

Vand- og naturplaner er nu i høring
Udkast til de statslige vandplaner for 23 vandop-
lande og Natura 2000-planer for 246 områder er 
sendt i forhøring hos de berørte statslige, regionale 
og kommunale myndigheder i henhold til bestem-
melsen i miljølovens § 28, stk. 2. I tilknytning hertil 
er der udarbejdet/revideret udkast til bekendt-
gørelser, som skal gøre det muligt for henholdsvis 
staten og kommunerne at udarbejde de nødven-
dige planer i tilknytning til de statslige vand- og 
Natura 2000-planer.
Alle planerne kan findes på http://www.blst.dk/
Hoering/vandognaurplaner.htm.

To nye afgørelser fra Miljøklagenævnet  
vedr. påbud om oprensning af olieforurening 
Før jul har Miljøankenævnet stadfæstet to påbud om 
oprensning af olieforurening fra villaolietanke. Der 
er tale om en sag i Hillerød Kommune og en sag i 
Vejen Kommune. 
MKN nr. 110-00045 afsagt den 21. december 2009 
og MKN 110-00066 afsagt den 18. november 2009, 
Sagsfremstilling og afgørelse kan læses på http://
www.mkn.dk/Menu/afgorelser/jordforureningsloven/. 
 

Olieselskab anset for rette adressat for  
påbud efter jordforureningslovens § 40
Sagen drejede sig om, hvorvidt OK a.m.b.a. kunne 
anses for at være ”forurener”, jf. jordforureningslo-
vens § 41, stk. 3, nr. 1, og dermed var adressat for 

ARTIKELovervågning

 Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et over-
blik 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. 

. .
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påbud efter jordforureningslovens § 40. OK a.m.b.a. 
påfyldte i oktober 2003 en olietank hos en privat vil-
laejer. Olietanken var og havde ikke været tilsluttet 
modtagerens varmeanlæg. OK a.m.b.a. havde ifølge 
en aftale om graddagslevering tidligere påfyldt 
olie på villaejerens ældre olietank, som nu skulle 
udskiftes med den endnu ikke tilsluttede tank. I 
umiddelbar forbindelse med påfyldningen af olien, 
løb den direkte ud af afløbsrørene på olietanken. 
Påfyldningen blev foretaget af OK a.m.b.a.s chauffør 
som led i erhvervsmæssig virksomhed. Højesteret 
fastslog, at det må være en betingelse for en suc-
cesfuld påfyldning af olietanken og dermed for 
ophøret af det objektive ansvar efter jordforure-
ningslovens § 40 og § 41, stk. 1 og 2, jf. § 41, stk. 
3, nr. 1, at det med ejendommens ejer er aftalt, at 
påfyldning kan ske på den pågældende olietank. 
Denne betingelse var ikke opfyldt i det foreliggende 
tilfælde, hvorefter OK a.m.b.a. skulle anses som 
forurener og derfor var rette adressat for påbuddet. 
Dom afsagt den 22. december 2009 af Højesteret. 
Sag 249/2008. Codan Forsikring A/S
mod Miljøstyrelsen. Dommen kan læses her http://
www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/afgoreslser/
page/default.aspx.Se også notits i Teknik & Miljø nr. 
1, januar 2010, side 66 ISSN 1902-2654.

2. Kortlægning og undersøgelser

Erfaringsopsamling på udbredelsen af foruren-
ingsfaner i grundvand på villatanksager
Ved en erfaringsopsamling på forureningsfaner på 
villasager er det vist, at forureningsfanernes median 
og maksimal fanelængde er hhv. 13 og 48 meter. 
De primære styrende parametre er spildets stør-
relse og tilstedeværelsen af fri fase. Generelt er det 
vist, at fanen reduceres over tid, primært inden for 
de første 2-3 år efter spild/afværge. Sammenligning 

med fanelængder beregnet i Miljøstyrelsens JAGG-
model viser, at benzen (trin III aerob) som model-
stof resulterer i fanelængder, der er længere end de 
opmålte. 
Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen et al. Miljøprojekt, 
1309, 2009 fra Miljøstyrelsen. ISBN 978-87-92617-05-7. 
Publikationen kan hentes på www.mst.dk.

Erfaringsopsamling på udviklingen i  
poreluftkoncentrationer på villatanksager
Erfaringsopsamlingen viser, at koncentrationerne 
i poreluften falder markant, især de første 2 år, 
hvorefter der sker en generel stabilisering på lavt 
niveau. TVOC er den primære risikokomponent. For 
benzen og C9/C10-aromater er koncentrationerne 
under 100 x afdampningskriteriet efter 1 år. 6 mdr. 
efter olieskaden vil der generelt ikke være risiko 
for en uacceptabel påvirkning af indeklimaet, hvis 
forureningen ligger 1 meter under betongulv, og 
hvis forureningen også er moderat, er koncentratio-
nerne max 8 x afdampningskriteriet efter 1 år. 
Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen.; Dansk 
Miljørådgivning A/S; Miljøprojekt, 1310, 2009 
fra Miljøstyrelsen. ISBN 978-87-92617-08-8. 
Publikationen kan hentes på www.mst.dk.

Undersøgelse og oprensning af  
forurening fra villaolietanke
Vejledningen redegør for såvel administrative som 
tekniske aspekter af, hvordan forureninger fra villa-
olietanke håndteres. Vejledningen skal være en 
hjælp ved håndteringen af undersøgelse og oprens-
ning af forurening fra villaolietanke. Det er vejled-
ningens formål at styrke grundlaget for håndtering-
en samt lette sagsgangen på området, således at 
det bliver nemmere og hurtigere for kommunerne at 
træffe afgørelser, der hviler på et ensartet grundlag. 
Redegørelsen for de administrative aspekter har til 
formål at skabe større klarhed ved fortolkningen 
af regelgrundlaget og være en hjælp ved tilrette-

ARTIKELovervågning
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læggelsen af sagsbehandlingen. Redegørelsen for 
de tekniske aspekter har til formål at skabe større 
klarhed om fremgangsmåden og kravene til niveau-
et for undersøgelse og oprensning. Redegørelsen 
for de tekniske aspekter er understøttet af resulta-
ter fra en række tekniske udviklingsprojekter, hvor 
erfaringerne med villaolietanksagerne er analyseret. 
Resultaterne af projekterne er bl.a. inddraget i be-
skrivelsen af risikovurderingen, hvor erfaringerne er 
med til at nuancere risikobilledet. Vejledningen retter 
sig til de kommunale medarbejdere, der behandler 
sager om forurening fra villaolietanke, rådgivere og 
andre, der beskæftiger sig professionelt med denne 
type sager samt ejere af villaolietanke. 
Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2009.  
ISBN 978-87-92617-14-9.  
Publikationen kan hentes fra www.mst.dk.

Kortlægning af jordforurening og brug af kval-
itetsstyring
Dette kompendium fra ATV’s møde om kortlægning 
indeholder 4 artikler. Artiklerne omhandler regio-
nernes erfaring med nuancering af kortlægning 
samt V1 i praksis og kvalitetsstyring og -kontrol i 
arbejdet med kortlægning. 
Kortlægning af jordforurening og brug af kvalitet-
sstyring. Kompendium fra ATV Jord for Grundvands 
møde den 4. november 2009.  
ISBN 978-87-913-13448.

3. Risikovurdering

Kemikalie-cocktails i vandmiljøet
I dag vurderer vi som hovedregel risikoen ud fra de 
enkelte stoffers sundhedsskadelige effekt. Denne 
artikel sætter fokus på, at vi i højere grad bør tage 
højde for blandingseffekten, og den tager afsæt i 
et projekt på det Biovidenskabelige Fakultet ved 

Københavns Universitet. Her arbejder artiklens 
forfattere med blandinger af insektmidler og svam-
pemidler, som er mistænkte for at have synergi- 
effekter. Først beskrives kort de laboratorieforsøg, 
som er udført. Dernæst præsenteres resultater fra 
mikrokosmosforsøg udført i Canada. Forsøgene 
påviser, at der kan være en synergieffekt ned til rela-
tive lave koncentrationer. Til sidst peger forfatterne 
på, at lovgivningen bør tage høje for blandinger 
af kemikalier i stedet for alene at se på enkeltstof-
ferne.
Katrine Banke Nørgaard, Maj-Britt Andersen og 
Nina Cedergreen; Det Biovidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet. Aktuel Naturvidenskab nr. 6, 
2009, side 28 - 31. ISSN 1399-2309.

4. Geologi og hydrogeologi

Klimaændringer i Danmark  
– hydrologiske effekter og usikkerheder
Klimaændringerne vil resultere i gennemgribende 
ændringer for vandressourcer, økosystemer og  
infrastruktur i by og på land. De få eksisterende 
studier illustrerer nogle få af disse effekter. Samtidig 
vil mange af de empirisk baserede modeller og  
metodikker ikke længere være gyldige. Det giver 
helt nye faglige udfordringer, hvor vi skal vænne os 
til forudsigelser behæftet med meget store usikker-
heder, samt vænne os til at arbejde med helhedsbe-
tragtninger på tværs af sektorer. Artiklen indeholder 
bl.a. en række eksempler på hydrologiske effekter 
af klimaændringer. 
Jens Christian Refsgaard, Torben Obel Sonnenborg 
og Hans Jørgen Henriksen. Vand og Jord, nr. 4,  
november 2009, 16. årgang, side 124-127.  
ISSN 0908-7761.
 

. .
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Effekter af ændringer i klima og arealanvendelse 
på vandkredsløbet i Vestjylland
Klimaændringer forventes at påvirke vandkreds- 
løbet i Danmark kraftigt i indeværende århundrede. 
Der er imidlertid andre faktorer, hvoraf nogle er  
direkte styret af os selv, som har indflydelse på 
vandbalancerne. I denne artikel beskrives, hvilken 
effekt drivhusgassernes påvirkning af klima og 
fordampning samt lokale antropogene ændringer 
i vanding og arealanvendelser har på det hydrolo-
giske kredsløb i Vestjylland.
Leike van Roosmalen, Torben Obel Sonnenborg og 
Karsten Høgh Jensen. Vand og Jord, nr. 4, november 
2009, 16. årgang, side 132-135. ISSN 0908-7761.

Oplandsmodellering af vand og kvælstof i  
umættet zone for oplandet til Højvads Rende
Under det nationale overvågningsprogram NOVANA 
er der siden 1990 gennemført detaljeret overvåg-
ning i fem små landbrugsoplande. Overvågningen 
i oplandene er tilrettelagt således, at det er muligt 
at opstille en dynamisk model for kvælstofudvask-
ningen fra rodzonen i oplandet. Formålet med 
modelopsætningen er at udvikle et redskab til 
beskrivelse af årsagssammenhænge for vand- og 
kvælstoftransport i oplandene, samt at frembringe 
et datasæt til gennemførelse af scenarieberegninger 
for ændret landbrugspraksis, klimaændringer m.m. 
Denne rapport beskriver og dokumenterer op-
sætning af rodzonemodellen Daisy, i Højvads Rende  
oplandet på Lolland.
Grant, R., Mejlhede, P. & Blicher-Mathiesen, G. 2009: 
Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umæt-
tet zone for oplandet til Højvads Rende. Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s. – Faglig 
rapport fra DMU, nr. 758
Publikationen kan hentes på www.dmu.dk.

5. Drikkevand og grundsbeskyttelse

Landmænd investerer i fremtidens grundvand
Artiklen omtaler, hvordan vandværkerne i Hillerød 
i samarbejde med Københavns Energi har gennem-
ført et projekt i Nordsjælland, der har ført til vigtige 
miljøforbedringer i landbruget med henblik på en 
bedre grundvandsbeskyttelse. F.eks. er der givet 
tilbud om bedriftstjek, som har ført til udskiftning 
af gamle sprøjter til nye sprøjter med skylletank og 
spuleudstyr. 
Dorte von Bûlow, Knud Rudolf Hansen og Alf 
Johansen. danskVAND, nr. 7, december 2009, årgang 
77, side 44-46. ISSN 1602-3609.

Rent vand – helt naturligt
Dette nummer af MiljøDanmark har klodens res-
sourcer som tema. Et af afsnittene handler om 
rent vand. Her skriver forfatteren om grundvands-
beskyttelse i Danmark og vores princip med, at 
drikkevandsforsyningen er baseret på rent grund-
vand. Artiklen slutter med at kommenterer på vores 
muligheder for at eksportere vores viden. 
Ulf Joel jensen. MiljøDanmark nr. 6, 2009, side16-17 
ISSN 0903-5907. MiljøDanmark kan hentes på 
http://www.mim.dk/Udgivelse.

Manual om arsen i dansk  
drikkevand med forslag til løsninger
Med udgangspunkt i to rapporter om arsen i dansk 
grundvand og drikkevand samt en rapport om vand-
behandling har By - og Landskabsstyrelsen udar-
bejdet en manual om arsen. Manualen er omtalt i 
MiljøDanmark, men den er indtil videre ikke lagt ud 
på styrelsens hjemmeside.
MiljøDanmark nr.1, februar 2010, side39. ISSN 0903-
5907. MiljøDanmark kan hentes på  
http://www.mim.dk/Udgivelse.
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6. Råstoffer

Jord i råstofgrave – balance mellem landskab-
sværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet
ATV’s kompendier indeholder normalt en samling 
af artikler, men dette kompendium indeholder 
alene power point præsentationer fra mødet. 
Emner i kompendiet er f.eks. Eu-regler og admi-
nistrationsgrundlaget i Jordforurenings-lovens § 
52. Anvendelse af udvaskningstest samt ”den gode 
ansøgning”.
Jord i råstofgrave – balance mellem landskabs-
værdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet. 
Kompendium fra ATV Jord for Grundvands møde den 
25. november 2009. 
ISBN 978-87-913-13455.

7. Andet

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter
I publikationen opstilles retningslinjer for, hvorledes 
Miljøministeriets samfundsøkonomiske analyser 
bør udføres, så disse udføres på et ensartet grund-
lag og er i overensstemmelse med den seneste 
udvikling inden for det miljøøkonomiske område. 
Hovedformålet med at udarbejde samfundsøkono-
miske analyser er at klarlægge og synliggøre de 
miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at 
gennemføre miljøtiltag. Dette kan enten ske, før 
der træffes en beslutning om at sætte tiltag i gang, 
eller når der foretages evalueringer af gennemførte 
tiltag. Samfundsøkonomiske analyser er med til 

at forbedre beslutningsgrundlaget ved at give en 
systematisk fremstilling af miljøtiltagenes samlede 
velfærdsmæssige konsekvenser. Dette er en op-
dateret udgave af Miljøministeriets vejledning fra 
2000. 
Flemming Møller, Lisbeth Strandmark, Signe Krarup. 
Vejledning fra Miljøministeriet, januar 2010. ISBN 
978-87-92548-72-6. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Natur og miljø 2009
Den danske miljøtilstandsrapport udgives hvert 
fjerde år, og Natur og Miljø 2009 er den femte i 
rækken. Natur og Miljø 2009 giver en samlet vur-
dering af naturens og miljøets tilstand i Danmark 
og består af to delrapporter og en hjemmeside 
på adressen www.naturogmiljoe.dmu.dk. Del A 
af Natur og Miljø 2009 er en tværgående analyse 
af Danmarks natur og miljø set i en global sam-
menhæng. Del B er et opslagsværk med indika-
torbaseret information om naturens og miljøets 
tilstand, opdelt efter ti overordnede temaer.  
Af disse handler to temaer om vand og jord.
Del A: Normander, B., Jensen, T.S., Henrichs, T., 
Sanderson, H. & Pedersen, A.B. (red.) 2009: Danmarks 
Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 94 s.  – Faglig 
rapport fra DMU nr. 750. Del B: Normander, 
B., Henriksen, C.I., Jensen, T.S., Sanderson, H., 
Henrichs, T., Larsen, L.E. & Pedersen, A.B. (red.) 
2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet. 170 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 751. 
Publikationerne kan hentes på www.dmu.dk.
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8.-10. juni 
2010

Redox Sustainable Approaches 
to Remediation of Con-
taminated Land in Europe 
(SARCLE-2010)  

Gent, Belgien http://www.redoxtech.
com  

10.-11. juni 
2010

DHI Grundkursus - grund-
læggende principper i 
repræsentativ prøve-tagning  

DHI, Agern Alle 5, 
Hørsholm 

http://www.dhigroup.
com  

15.-17. juni 
2010

EPA 
- University of 
Massachusets

 International Conference on 
Green Remediation: Environ-
ment - Energy - Economics    

The Environmental Insti-
tute at the University of 
Massachusetts Amherst, 
USA

http://www.umass.
edu/tei/conferences/
GreenRemediation/
GreenHome.html

16. juni 2010 ATV  JAGG med facelift Schæffergården, Jægers-
borg Alle 166, Gentofte

http://www.atv-jord-
grundvand.dk/  

8.-10. septem-
ber 2010

VIA - Univer-
sity College

Prøvetagning af jord  Chr. M. Østergaards Vej 
4, 8700 Horsens

 http://www.viauc.dk/
efteruddannelse-GEO

15.-16. sep-
tember 2010

ATV - Miljøringen 
- Renare Mark 
- MUTKU NORDROCS 2010  

CPH - Conferences, 
DGI Byen, København 

http://www.polytec.
dk/nordrocs2010/  

16. september 
-11. november 
2010

VIA - Univer-
sity College

Kemiske processer i jord 
og grundvand  

Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/
efteruddannelse-GEO  

22.-24. sep-
tember 2010

ConSoil ConSoil 2010  Salzburg, Østrig http://www.consoil.
olanis.de/ 

6. oktober 
2010

DHI Metoder og værktøjer 
til risikovurdering af 
jordforurening  

DHI, Agern Allé 5, 
Hørsholm 

http://www.dhi.dk/
Raadgivning/Kurser/
IndustriOgMiljoe/
RisikovurderingAfJord-
forurening.aspx  

19.-21. okto-
ber 2010

Redox Contaminated Site Manage-
ment in Europe (CSME-2010)  

Gent, Belgien http://www.redoxtech.
com

21.-22. okto-
ber 2010

VIA - Univer-
sity College

Prøvetagning af poreluft  Chr. M. Østergaards Vej 
4, 8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/
efteruddannelse-GEO  

4.-5. novem-
ber 2010

VIA - Univer-
sity College

Indeklima og prøvetagning  Chr. M. Østergaards Vej 
4, 8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/
efteruddannelse-GEO  

kursus
KALENDEREN

Dato Hvem Hvad Hvor Mere info

11.-13. januar 
2010

DTU Miljø - In-
stitut for Vand 
og Miljøtekno-
logi

Afværgeteknologier for grund-
vandsforurening - biologiske og 
kemiske metoder

DTU Miljø, Miljøvej, 
Bygning 113, 2800, Kgs. 
Lyngby

http://www.efteruddannelse.
env.dtu.dk  

26. januar 2010 VIA - University 
College

An introduction to Ground 
Source Heating and Cooling

Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

9.-10. marts 
2010

ATV  ATV Vintermøde Vingstedcentret, Bredsten, 
Vejle

http://www.atv-jord-grund-
vand.dk/  

20. maj 2010 -3. 
juni 2010 

VIA - University 
College 

Hydrogeologi  Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

24.-27. maj 2010   Batelle  Remediation of Chlorinated and 
recalcitrant Compounds  

Monterey, Californien, USA http://www.batelle.org/
chlorcon  

15.-17. juni 2010 EPA - University 
of Massachu-
sets

International Conference on 
Green Remediation: Environ-
ment - Energy - Economics  

 The Environmental 
Institute at the University 
of Massachusetts Amherst, 
USA

http://www.umass.edu/tei/
conferences/GreenRemedia-
tion/GreenHome.html

8.-10. septem-
ber 2010

VIA - University 
College

Prøvetagning af jord Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

15.-16. septem-
ber 2010   

ATV - Miljørin-
gen - 

Renare Mark - MUTKU NOR-
DROCS 2010   

CPH - Conferences, DGI 
Byen, København

http:// www.polytec.dk/
nordrocs2010  

16. september 
2010 -11. no-
vember 2010

VIA - University 
College

Kemiske processer i jord og 
grundvand

Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

22.-24. septem-
ber 2010   

ConSoil ConSoil 2010  Salzburg, Østrig http://www.consoil.olanis.de/  

21.-22. oktober 
2010   

VIA - University 
College

Prøvetagning af poreluft    Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO

4.-5. november 
2010   

VIA - University 
College   

Indeklima og prøvetagning Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO
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