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HVOR RENSER REGIONERNE OP?

 
 
Når en bygherre vil bygge på en forurenet grund, så er det bygherrens ansvar, at det 
sker på forsvarlig vis, og at grunden ryddes helt eller delvist op. Vi møder tit den  
forventning, at det er regionerne, der skal rense op. Det er det også – hvis forurenin-
gen er herreløs og udgør en aktuel risiko for mennesker og miljø. Skal der nybygges  
på forurenede arealer, så er det bygherrens ansvar at etablere de nødvendige foran-
staltninger. Samtidig møder både regionen og den private bygherre tit en forventning 
fra naboer og andre borgere om, at vi med oprensning mener en fuldstændig oprens-
ning, og at grunden derefter ikke længere er kortlagt som forurenet. 

Men fuldstændig oprensning er dyrt, og i mange tilfælde giver det ikke mening at 
bruge dine og mine skattekroner på at fjerne hele forureningen. Den sidste del af  
forureningen kan være dyr at fjerne, og nogle gange udgør denne sidste del simpelt-
hen kun en ringe eller slet ingen risiko. 

Myndighederne kan ikke bare stille krav om fuldstændig oprensning, når der skal  
bygges på en forurenet grund – det vil være lovstridigt. Det ville også kunne føre til,  
at et projekt må opgives af økonomiske grunde. Når kommuner og regioner behandler 
ansøgninger om byggeri på forurenede grunde, må de forholde sig nøgternt til risiko-
en for påvirkning af mennesker og miljø. Det er ofte muligt at efterlade en forurening 
på en måde, så den ikke udgør en risiko for omgivelserne, og med rimelige krav til den 
indsats, bygherren skal foretage, kan det blive muligt at udnytte forurenede arealer, 
som ellers kan ligge ubenyttede hen i årtier. 

Nøglen hedder risikovurdering. I regionernes prioriterede indsats ligger der altid en 
risikovurdering til grund for en beslutning om videre indsats. Når en grund er kortlagt 
på V1 med mistanke om forurening, bliver den kun undersøgt af regionen, hvis en 
eventuel forurening kan påvirke mennesker eller miljø. Tilsvarende når grunden er  
undersøgt, og der er fundet forurening – her går regionen kun videre, hvis resulta-
terne peger på, at der kan være en risiko. Helt frem til beslutningen om afværge og 
valget af metode afvejer regionen, om forureningen skal fjernes, eller om en afskær-
ende foranstaltning er billigere og tilstrækkelig. Det betyder, at det er en ganske lille 
del af alle de forurenede lokaliteter, der bliver renset til et niveau, hvor de helt kan 
frikendes. En stor mængde mistænkte eller forurenede grunde får lov til at ligge  
og passe sig selv, så længe der ikke er andre, der vil betale for undersøgelser og  
afværgeforanstaltninger.

Et godt eksempel er en af Danmarks største forureninger, som blev efterladt ved 
lukningen af Østre Gasværk i København. Københavns Kommune, som ejer grunden, 
brugte et trecifret millionbeløb på at fjerne hotspots på den stærkt forurenede grund 
og indkapsle den resterende forurening med en bentonitmembran. En total oprens-
ning var ikke en praktisk mulighed. På toppen blev der anlagt boldbaner, og i dag 
løber børn og voksne hver dag rundt og spiller bold på de populære og velbeliggende 
boldbaner midt i byen. De færreste skænker forureningen en tanke.

L E D E R
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Risiko for oversvømmelse af ejendomme

Af Henrik Vest Sørensen, 
Region Midtjylland

Region Midtjylland og SCALGO har for Danske  
Regioner udført en analyse af, hvor mange  
ejendomme i Danmark der kan risikere at blive  
oversvømmet, når ekstreme vejrhændelser 
indtræffer. Derudover har Region Midtjylland for 
Danske Regioner beregnet bygningsværdien af  
de ejendomme, der er i risiko for oversvømmelse. 

Risiko for oversvømmelse 
af ejendomme

!
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Forudsætninger 
Mængden af nedbør opgøres efter statistiske hændelser, som fortæller noget om,  
hvor ofte man kan forvente en hændelse kan indtræffe. Man kan for eksempel tale  
om 100-årshændelser (T100), som statistisk set indtræffer hver 100 år. Det betyder  
dog ikke, at hændelsen ikke kan forekomme med få dages mellemrum, da det er et 
gennemsnit, der er defineret ud fra en lang række målestationer rundt om i landet.  

Den seneste 100-årshændelse i Danmark var stormfloden den 4. januar 2017.  
Eksperter forventer, at klimaforandringerne betyder, at 100-årshændelser vil blive 
mere almindelige fremover. Se f.eks. her: https://ing.dk/artikel/nutidens-100- 
aarshaendelser-fremtidens-20-aarshaendelser-191458
  

Oversvømmelser ved vandløb 
I samarbejde med SCALGO har Region Midtjylland beregnet oversvømmelser fra  
vandløb med en nuværende 100-årshændelse (T100). Det er gjort ved at se på,  
hvordan vandet breder sig ud i terrænet.  

Når det drejer sig om oversvømmelser fra vandløb, er der tale om vand, der løber  
over brinken og ind på arealer. Herunder ses et eksempel på, hvordan et vandløb  
et sted i Danmark går over sine bredder og oversvømmer de ejendomme, der er 
fremhævet. 

Analyse: Risiko for oversvømmelse af ejendomme 
 
Baggrund 
Region Midtjylland og SCALGO har for Danske Regioner udført en analyse af, hvor mange ejendomme i 
Danmark, der kan risikere at blive oversvømmet, når ekstreme vejrhændelser indtræffer. 
 
Derudover har Region Midtjylland for Danske Regioner beregnet bygningsværdien af de ejendomme, der er 
i risiko for oversvømmelse. 
 
Metode 
Forudsætninger 
Mængden af nedbør opgøres efter statistiske hændelser, som fortæller noget om hvor ofte man kan 
forvente en hændelse kan indtræffe. Man kan for eksempel tale om 100 årshændelser (T100), som 
statistisk set indtræffer hver 100 år. 
 
Det betyder dog ikke, at hændelsen ikke kan forekomme med få dages mellemrum, da det er et 
gennemsnit, der er defineret ud fra en lang række målestationer rundt om i landet.  
   
Den seneste 100 årshændelse i Danmark var stormfloden den 4. januar 2017. Eksperter forventer, at 
klimaforandringerne betyder, at 100 årshændelser vil blive mere almindelige fremover. Se f.eks. her: 
https://ing.dk/artikel/nutidens-100-aarshaendelser-fremtidens-20-aarshaendelser-191458  
 
Oversvømmelser ved vandløb 
I samarbejde med SCALGO har Region Midtjylland beregnet oversvømmelser fra vandløb med en 
nuværende 100 årshændelse (T100). Det er gjort ved at se på, hvordan vandet breder sig ud i terrænet.  
 
Når det drejer sig om oversvømmelser fra vandløb er der tale om vand, der løber over brinken og ind på 
arealer. Herunder ses et eksempel på, hvordan et vandløb et sted i Danmark går over sine bredder og 
oversvømmer de ejendomme, der er fremhævet. 
 
Figur 1: Eksempel på oversvømmelser fra vandløb (T100) 

 
 
 
 
 

Figur 1:  
Eksempel på over- 
svømmelser fra 
vandløb (T100)
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5Miljø og Ressourcer 1 – 2020

Oversvømmelser ved lavninger 
Der er ligeledes regnet på en 100-årshændelse (T100), hvor regn fra et skybrud falder 
på terræn og løber mod nærliggende lavninger. Regnen falder så hurtigt, at kun min-
dre dele når at sive ned i jorden. Resten samler sig i lavninger i terrænet, hvor det bl.a. 
kan oversvømme ejendomme.   

Øverst ses et eksempel på konsekvenser ved en 100-årshændelse et sted i Danmark. 
Ejendomme, som er markeret med lilla, er i fare for at blive oversvømmet. 

Oversvømmelser ved lavninger 
Der er ligeledes regnet på en 100 årshændelse (T100), hvor regn fra et skybrud falder på terræn og løber 
mod nærliggende lavninger. Regnen falder så hurtigt, at kun mindre dele når at sive ned i jorden. Resten 
samler sig i lavninger i terrænet, hvor det blandt andet kan oversvømme ejendomme.  
 
Herunder ses et eksempel på konsekvenser ved en 100 årshændelse et sted i Danmark. Ejendomme, som er 
markeret med lilla, er i fare for at blive oversvømmet. 
 
Figur 2: Eksempel på oversvømmelser ved lavninger (T100) 

 
 
Oversvømmelser ved kysten 
I takt med at klimaet ændrer sig, får vi flere stormflodssituationer, der presser havvandet op i niveau og 
forårsager oversvømmelser at kystnære arealer.  
 
Region Midtjylland og SCALGO beregnet hvor mange arealer, der vil blive oversvømmet, hvis vandstanden 
stiger med 2 meter langs de danske kyster, dvs. hvis vandspejlshøjden var 2 meter. 
 
Herunder er et eksempel på konsekvenserne et sted i Danmark i en situation med et vandspejl i kote 2 
meter. Ejendomme markeret med lilla risikerer oversvømmelse. 
 
 

Figur 2:  
Eksempel på over-
svømmelser ved 
lavninger (T100)
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Figur 3: Eksempel på oversvømmelser fra hav (2 m vandspejlshøjde) 

 
 
Værdien af oversvømmede bygninger 
Region Midtjylland har gennemført en analyse af, hvor mange værdier, der bliver berørt af de beregnede 
oversvømmelser. Værdiopgørelsen repræsenterer ejendommenes samlede bygningsværdi (fratrukket 
grundværdi, garager og udhuse).   
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hele ejendomsværdien, der går tabt ved en 
oversvømmelse. I nogle tilfælde er det få procent af den samlede værdi, i andre er det mere. Uanset ligger 
der også en værdiforringelse i, at en oversvømmelse vil betyde, at huse og bygninger kan være svære at 
sælge. 
 
Derudover kommer alle de værdier, der eksempelvis kan gå tabt i landbrugsmæssig sammenhæng, ved 
infrastruktur mm. Disse er ikke medregnet i analysen. 
 
Resultater 
Tabel 1: antal oversvømmede bygninger 

Antal bygninger Vandløb (T100) Hav (kote 2 m) Lavninger (T100) I alt 
Region Nordjylland 844 7.550 50.317 58.711 
Region Midtjylland 4.110 13.480 99.066 116.656 
Region Syddanmark 1.926 10.279 95.989 108.194 
Region Sjælland 1.830 18.945 66.257 87.032 
Region Hovedstaden 1.954 13.746 81.945 97.645 
Hele Danmark 10.664 64.000 393.574 468.238 

 
 
 

Figur 3:  
Eksempel på  
oversvømmelser  
fra hav (2 m vand-
spejlshøjde) 

Oversvømmelser ved kysten 
I takt med at klimaet ændrer sig får vi flere stormflodssituationer, der presser  
havvandet op i niveau og forårsager oversvømmelser af kystnære arealer. 

Region Midtjylland og SCALGO har beregnet, hvor mange arealer der vil blive  
oversvømmet, hvis vandstanden stiger med 2 meter langs de danske kyster, dvs.  
hvis vandspejlshøjden var 2 meter.  

Ovenover er et eksempel på konsekvenserne et sted i Danmark i en situation med  
et vandspejl i kote 2 meter. Ejendomme markeret med lilla risikerer oversvømmelse.
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Værdien af oversvømmede bygninger 
Region Midtjylland har gennemført en analyse af, hvor mange værdier der bliver berørt 
af de beregnede oversvømmelser. Værdiopgørelsen repræsenterer ejendommenes 
samlede bygningsværdi (fratrukket grundværdi, garager og udhuse).   

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hele ejendomsværdien, der går 
tabt ved en oversvømmelse. I nogle tilfælde er det få procent af den samlede værdi,  
i andre er det mere. Uanset ligger der også en værdiforringelse i, at en oversvømmelse 
vil betyde, at huse og bygninger kan være svære at sælge. 

Derudover kommer alle de værdier, der eksempelvis kan gå tabt i landbrugsmæssig 
sammenhæng, ved infrastruktur mm. Disse er ikke medregnet i analysen.

 
Resultater

Figur 3: Eksempel på oversvømmelser fra hav (2 m vandspejlshøjde) 

 
 
Værdien af oversvømmede bygninger 
Region Midtjylland har gennemført en analyse af, hvor mange værdier, der bliver berørt af de beregnede 
oversvømmelser. Værdiopgørelsen repræsenterer ejendommenes samlede bygningsværdi (fratrukket 
grundværdi, garager og udhuse).   
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hele ejendomsværdien, der går tabt ved en 
oversvømmelse. I nogle tilfælde er det få procent af den samlede værdi, i andre er det mere. Uanset ligger 
der også en værdiforringelse i, at en oversvømmelse vil betyde, at huse og bygninger kan være svære at 
sælge. 
 
Derudover kommer alle de værdier, der eksempelvis kan gå tabt i landbrugsmæssig sammenhæng, ved 
infrastruktur mm. Disse er ikke medregnet i analysen. 
 
Resultater 
Tabel 1: antal oversvømmede bygninger 

Antal bygninger Vandløb (T100) Hav (kote 2 m) Lavninger (T100) I alt 
Region Nordjylland 844 7.550 50.317 58.711 
Region Midtjylland 4.110 13.480 99.066 116.656 
Region Syddanmark 1.926 10.279 95.989 108.194 
Region Sjælland 1.830 18.945 66.257 87.032 
Region Hovedstaden 1.954 13.746 81.945 97.645 
Hele Danmark 10.664 64.000 393.574 468.238 

 
 
 

Antal  
bygninger

Vandløb  
(T100)

Hav  
(kvote 2 m)

Lavninger 
(T100) I alt

Region Nordjylland 884 7.550  50.317 58.711 

Region Midtjylland 4.110 13.480  99.066  116.656

Region Sydjylland  1.926 10.279 95.989 108.194

Region Sjælland 1.830 18.945 66.257 87.032

Region Hovedstaden 1.954 13.746 81.945 97.645

Hele Danmark 10.664 64.000 393.574 468.238

NB: Der gøres opmærksom på, at der er tale om overslagstal, som bl.a. ikke tager  
højde for skjulte afvandingssystemer. De løber dog som oftest fulde i forbindelse med 
skybrudshændelser. Det giver således kun et billede af, hvor mange ejendomme og 
værdier heraf der kan blive påvirket af oversvømmelse.

Antal  
bygninger

Vandløb  
(T100)

Hav  
(kvote 2 m)

Lavninger 
(T100) I alt

Region Nordjylland 1,5 17,1  115,3 133,9 

Region Midtjylland 13,6 25,7  303,0  342,3

Region Sydjylland  5,1 22,0 226,6 253,7

Region Sjælland 1,9 23,6 156,1 181,6

Region Hovedstaden 3,1 89,7 619,2 712,1

Hele Danmark 25,2 178,2 1.420,2 1.623,5

TABEL 1   ANTAL OVERSVØMMEDE BYGNINGER 

TABEL 2   BYGNINGSVÆRDIEN AF DE OVERSVØMMEDE BYGNINGER (MIA. KR.) 
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Nyt netværk for  
klimatilpasning – DNNK 
Danmark og resten af verden står over for massive investeringer i klimatilpasning i de 
kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og 
styrket. Derfor går en lang række offentlige og private organisationer nu sammen i  
Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK).

Vidensinstitutioner, virksomheder, forsyninger, kommuner og regioner skal i fælles-
skab bruge kræfterne på at udvikle og markedsføre innovative danske klimaløsninger.

Initiativet kommer fra de fire hidtidige netværk på klimatilpasningsområdet, som nu 
har skabt en stærk, fælles ramme for en lang række faglige aktiviteter. De fire hidtidige 
klimatilpasningsnetværk er Vand i Byer, CALL Copenhagen, KLIKOVAND og INUNDO, 
som i løbet af en overgangsperiode vil konsolidere deres aktiviteter ind i det nye,  
fælles netværk. DNNK vil også stå for at indsamle og dokumentere viden, erfaringer  
og værktøjer, som skal bruges til konkret kompetenceudvikling, støtte ny forskning  
og udarbejde projekter til at imødekomme fremtidens klimaudfordringer. 

Forperson for DNNK er Frank Brodersen, HOFOR. 

I netværket har regionerne to bestyrelsesmedlemmer, Gitte Larsen, Region  
Hovedstaden, Pia Buch-Madsen, Region Sjælland og en suppleant, Lotte Krog Iversen,  
Region Syddanmark samt næstforperson Dorthe Selmer, Region Midtjylland.

Læs mere på https://www.dnnk.dk/

Kort info

25-års jubilæum 
I anledning af Mette Broholms 
25-års jubilæum  
inviteres til reception fredag  
den 3. april 2020 kl. 14

Lyngby Campus, DTU Miljø 
Mødelokale 011, bygning 113.
Indgang gennem Bygningstorvet 
bygning 115, 2800 Kgs. Lyngby

Danmarks 
Tekniske

Universitet

http://www.vandibyer.dk/
https://www.callcopenhagen.dk/
https://klikovand.dk/
https://www.inundo.dk/
https://www.dnnk.dk/
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MUDP uddeler 134 mio. 
i 2020 til innovative  
miljøprojekter 
I 2020 er der gode muligheder for at søge midler gennem Miljøstyrelsens udviklings- 
og demonstrationsprogram – MUDP. Der er nemlig afsat 134 mio. kr. til teknologi- 
udvikling. Fokuspunkterne i MUDP-ordningen i 2020 er: 

• Vand og klimatilpasning

• Luftforurening

• Cirkulær økonomi og genanvendelse

• Bedre kemi

• Biodiversitet

Rammerne for MUDP-indsatsen er beskrevet i handlingsplanen for 2020, se

https://ecoinnovation.dk/media/209599/mudp-handlingsplan-2020-godk.pdf

Der er ansøgningsfrist for udviklings-, test- og demonstrationsprojekter den  
30. april 2020 kl. 12.00.

Og for Fyrtårnsprojekter er der deadline til One-pager 10. marts 2020 kl. 23.59  
og efterfølgende deadline til ansøgning om tilskud den 14. august 2020 kl. 12.00.

Ny medarbejder  
i VMR
Gritt Cortnum Andersen er pr. 10. februar 2020 ansat som ny  
studentermedhjælper i VMR.

Gritt er 24 år og i gang med at uddanne sig til civilingeniør i miljøteknologi 
på DTU. Hun har en bachelor i bæredygtig bioteknologi og har gennem 
studiet bl.a. haft fokus på klimatilpasning, miljøforurening og udvikling af 
innovative løsninger til erstatning af ikke-fornybare ressourcer. 

Gritt kommer til at arbejde bredt med VMR’s opgaver.

https://ecoinnovation.dk/media/209599/mudp-handlingsplan-2020-godk.pdf
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Konference på  
Christiansborg  
om råstoffer den  
19. maj 2020
 
Hvordan skaber vi en mere bæredygtig  
råstofforvaltning i Danmark? 
 
Det spørgsmål tager vi op på en politisk råstofkonference den 19. maj 2020  
på Christiansborg. 

Råstoffer som bl.a. sand, sten og grus er fundamentale byggesten i udviklingen  
af vores byer, anlæg af veje og infrastruktur. Indvinding af råstoffer er samtidig  
et konfliktfyldt område, der påvirker de lokalområder, hvor råstofferne indvindes  
i og udfordrer både regionale, kommunale og statslige myndigheder med  
modsatrettede sektorinteresser i det åbne land. 

De danske råstoffer er dannet under istiden, og de er derfor en begrænset natur- 
ressource, som ikke kan genskabes. Det er derfor vigtigt, at samfundet bruger de  
ressourcer, der er til rådighed, på den mest samfundsøkonomisk optimale måde.  
Den nuværende regulering af råstofområdet kan ikke tage hånd om både lokale  
konflikter, den voksende ressourceudfordring og samfundets tiltagende efter- 
spørgsel på råstoffer. En mere bæredygtig forvaltning af vores fælles råstofres- 
source kræver derfor nye politiske initiativer på tværs af hele råstofkredsløbet.

Derfor inviterer Danske Regioner, Dansk Industri, Råstofbranchen og en række  
sjællandske kommuner til en politisk konference, hvor både lokale, regionale  
og nationale udfordringer drøftes på tværs af Folketingets partier samt barrierer  
og løsninger.

Praktisk information
Konferencen holdes i Fællessalen på Christiansborg  
den 19. maj 2020 fra kl. 10-14. 

Der er plads til ca. 150 deltagere. Målgruppen er politiske ordførere inden for miljø, 
klima, transport og erhverv samt øvrige beslutningstagere i kommuner og regioner, 
aktører i byggebranchen og affaldssektoren samt rådgivere og forskningsverdenen. 
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via Conference Manager.

For yderligere information kontakt Mads Leerbech Jensen, Regionernes Videncenter 
for Miljø og Ressourcer på mdj@regioner.dk 

Konference på Christiansborg om råstoffer 
den 19. maj 2020



11Miljø og Ressourcer 1 – 2020

Af Jan Petersen, freelancer

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 inspi-
ration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

ARTIKELovervågning

1. Jura, økonomi og politik

Nye love og bekendtgørelser
Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede 
naturtyper, VEJ nr. 10226 af 19/12/2019
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 1536 af 09/12/2019
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse,  
LBK nr. 1218 af 25/11/2019
Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, 
grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgs- 
anlæg, BEK nr. 1254 af 23/11/2019
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, 
BEK nr. 1153 af 18/11/2019

Spørgsmål til Miljøministeren (§ 20)
S 745 om at oprense forureningen, som en offentlig  
virksomhed har forårsaget (Tjærekompagniet i Nyborg).

AB18 aftale-systemet – fortsat præget af fravigelser   
Det relativt nye AB18 er et forhandlet aftalegrundlag,  
og det skal som udgangspunkt kunne anvendes uden  
fravigelser, bl.a. fordi fravigelser fra aftalen generelt for- 
dyrer projekterne, og fordi fravigelser flytter yderligere 
risiko til leverandørerne, hvilket medvirker til at øge 
konfliktniveauet. Artiklen beskriver forskellige kommuners 
erfaringer med AB18 og den kritik, der er rejst på bag-
grund af mange fravigelser fra AB18. I artiklen anbefales 
bygherre at følge AB18, og at bygherre ved eventuelle 
fravigelser anvender følg eller forklar princippet, hvor 
fravigelser er fagligt velbegrundede. 
Af P. Munk (Kommunalteknisk Chefforening), Teknik & 
Miljø nr. 11, november 2019, side 12-13 (ISSN 1902-2654).

 
 
 

2. Risikovurdering

Udvikling af metodik til risikovurdering ved  
deponering af affald - Retningslinjer ved opstilling  
af numerisk model (Modul 2)
Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsfor-
ening og DepoNet udviklet en metodik til stedspecifik 
risikovurdering ved deponering af affald, der tager højde 
for udsivning af perkolat til grundvand, overfladevand og 
natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivel-
sen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem 
umættet og mættet zone samt vurdering af stoffernes 
påvirkning af miljøet. Denne rapport omhandler modul 2 
(stoftransport i jord og grundvand). Stoftransporten kan, 
afhængigt af kompleksitet og behov, gennemføres på tre 
niveauer. Første trin er baseret på simple betragtninger ud 
fra perkolatkoncentration og kvalitetskrav i receptor. På 
trin to (stoftransport gennem umættet og mættet zone) 
anvendes en semi-analytisk model (GrundRisk Landfill),  
og hvis forudsætningerne for at anvende denne model 
ikke er tilstede pga. kompleksiteten i geologi og hydro-
logi, må der i stedet anvendes en numerisk stoftransport-
model (Mike SHE).
Rapporten beskriver, hvilke retningslinjer der bør følges  
i forbindelse med beregning af stoftransporten ved hjælp 
af numerisk stoftransportmodel ved udsivning af perkolat 
fra et deponeringsanlæg. Det er desuden beskrevet, hvor-
dan modellering af stoftransport med en numeriske model 
gradvist kan gøres mere stedsspecifik og kompleks efter 
behov (trin tre). Forudsætninger og anvendelsesmulighe-
der er beskrevet for hvert trin, og der er givet en oversigt 
over databehovet for hvert niveau samt en kortfattet 
vejledning i valg af niveau.
Af Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2117, december 2019 
(ISBN nr. 978-87-7038-140-6). Læs mere på mst.dk
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212358
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209905
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210726
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210431
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210899
https://www.ft.dk/samling/20191/spoergsmaal/S745/index.htm
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-140-6.pdf
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Methodology for risk assessment of stream water 
contamination by landfills – Mixing of landfill leachate 
plumes in streams (Module 3)
Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsfor-
ening og DepoNet udviklet en metodik til stedspecifik 
risikovurdering ved deponering af affald, der tager højde 
for udsivning af perkolat til grundvand, overfladevand og 
natur. Metodikken omfatter overordnet set en beskrivelse 
af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftranspor-
ten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af 
stoffernes påvirkning på miljøet. Denne rapport, der er 
på engelsk, omhandler vurdering af stoffernes påvirkning 
på miljøet modul 3: Udsivning, opblanding og vurdering 
i overfladevand. Rapporten beskriver de processer, der 
foregår, når en bred udsivningsfront af perkolat rammer  
et vandløb og perkolatet fortyndes og spredes i vand- 
løbet. Det er desuden beskrevet, hvordan man vurderer 
koncentrationen af forurenende stoffer i vandløbet, og 
der er foreslået en metode til udpegning af et sammen-
ligningspunkt, hvor forureningskoncentrationerne kan 
sammenlignes med miljøkvalitetskravene. Metodikken 
inkluderer anvendelsen af Dimicon, der er en analytisk 
model udviklet af DTU til at håndtere opblanding og 
fortynding af udsivende perkolat i vandløb. Modellens 
forudsætninger og begrænsninger er beskrevet.
Af Miljøstyrelsen, Environmental Project No. 2118, decem-
ber 2019 (ISBN nr. 978-87-7038-141-3). Læs mere på mst.dk

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider?
Den seneste tids fund af pesticider i grundvandet har givet 
anledning til bekymring hos forbrugerne. Med udgangs-
punkt i fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har 
medført flere lukninger af vandforsyningsboringer, giver 
artiklens forfatter et indblik i, hvordan grænseværdierne 
er fastsat og sætter det i perspektiv i forhold til de målte 
niveauer, og hvad vi som forbrugere ellers udsættes for. 
Artiklen afsluttes med en interessant betragtning af, hvor-
for man skal være varsom med at sætte grænseværdierne 
for pesticider i drikkevand op.  
Af H.B. Boyd (DHI), Vand & Jord nr. 3, september 2019,  
s. 127-128 (ISSN 0908-7761).

Fastsættelse af kvalitetskriterier for vandmiljøet for 
stofferne Glyphosat (CAS nr. 1071-83-6), Chlorpyrifos 
(CAS nr. 2921-88-2) og Methylparathion (CAS nr. 298-00-0)
Der er for pesticidstofferne Glyphosat, Chlorpyrifos og 
Methylparathion fastsat vandkvalitetskriterier for fersk-
vand og saltvand og korttids-vandkvalitetskriterier for 
ferskvand og saltvand.
Af H. Sanderson og K. Vorkamp (Aarhus Universitet), 
Glyphosat-rapport, december 2019. Læs mere på dce.au.dk
Af K. Vorkamp (Aarhus Universitet), Chlorpyrifos-rapport, 
december 2019. Læs mere på dce.au.dk
Af J. Jensen (Aarhus Universitet), Methylparathion-rapport, 
december 2019. Læs mere på dce.au.dk

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2019/12/978-87-7038-141-3.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Eksterne_udgivelser/EQS_Glyphosate.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Eksterne_udgivelser/PNEC_Rapport_chlorpyrifos.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Eksterne_udgivelser/CAS298.pdf
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3. Afværge

Forkullede knogler og rust skal give Danmark renere 
grundvand og færre forurenede grunde 
GreenCat materiale bestående af forkullede knogler 
(benkul) og såkaldt grøn rust (jernhydroxider) pumpes ned 
i undergrunden, hvor det nedbryder forurening med chlo-
rerede opløsningsmidler på en billig, effektiv og miljørigtig 
måde. Dette er forventningen i et nyt fireårigt forsknings-
projekt mellem Region Hovedstaden, Call (Hofor), Haldor 
Topsøe, GEO, KU, A21 og GEUS.
Nyhed fra GEUS den 7. januar 2020, læs mere på geus.dk

ATV-mødet ”Afværge af grundvandsfaner” 
På mødet om afværge af grundvandsfaner var der bl.a. 
indlæg om fastsættelse af fluxbaserede oprensnings-
kriterier og om anvendelse af mikrobielle metoder og 
isotopanalyser til dokumentation af oprensning. Desuden 
blev forskellige kendte og nyere teknikker til oprensning 
af forureningsfaner med chlorerede opløsningsmidler 
præsenteret.
Præsentationer fra ATV Jord og Grundvands møde nr. 54, 
28. november 2019, kan hentes på atv-jord-grundvand.dk

Ny bioteknologi kan blive løsningen på pesticid- 
forurenet grundvand
I denne artikel beskrives det foreløbige arbejde med at 
pilotteste udvalgte pesticidnedbrydende bakterier, der 
bærer evnen til at nedbryde pesticider på genetiske  
elementer, der kan videregives til andre bakterier i nær- 
heden. Tilføres sådanne bakterier til et vandværks sand- 
filter, er forventningen, at evnen til at nedbryde pesticider 
overføres til de bakterier, der allerede eksisterer i sand- 
filteret og dermed er tilpasset forholdene. 
Af L.D. Christensen og S. Musovic (Teknologisk Institut), 
danskVAND nr. 6, december 2019, s. 16-18.

4. Grundvand

Vandprøver igennem to år viser vejen til en løsning 
Resultater fra adskillige vandprøver analyseret de sene-
ste to år har ikke vist et entydigt billede af boringernes 
indhold af pesticidet desphenyl-chloridazon. Artiklen 
beskriver, hvordan Hjerting Vandværk fandt frem til, at 
grundvandsmagasinet ikke er forurenet, men at de målte 
pesticidindhold skyldes utætte boringer.
Af M. Kingod (Danske Vandværker), Vandposten, nr. 222, 
januar 2020, s. 55.

Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2018 
Rapporten om grundvandets status og udvikling er  
baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2018 som 
led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) 
og Landovervågning (LOOP). Rapporteringen af grund-
vandsovervågningen omfatter kemiske analyser af bl.a. 
pesticider, pejledata samt oplysninger om oppumpede 
vandmængder fra grundvand og overfladevand.
Af L. Thorling, C. Ditlefsen, V. Ernstsen, B. Hansen, A.R. 
Johnsen, L. Troldborg (GEUS), Teknisk rapport, 5. december 
2019 (ISBN 978-87-7871-522-7). Læs mere på geus.dk

https://www.geus.dk/om-geus/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/knogler/
http://www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=88
https://www.geus.dk/media/22917/grundvand1989-2018-rettet.pdf
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Varslingssystemet for udvaskning af pesticider  
til grundvand (VAP). Sammendrag af moniterings- 
resultater med fokus på juli 2015 til juni 2017
Ved varslingssystemet for udvaskning af pesticider til 
grundvand (VAP) undersøges det, om godkendte pestici-
der og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grund-
vandet, når de anvendes i landbrugsdrift i de maksimalt 
tilladte doser. Den nye VAP-rapport beskriver udvask-
ningstest af 24 stoffer (seks godkendte pesticider og 18 
nedbrydningsstoffer) på fem testmarker forskellige steder 
i Danmark. For to af stofferne er der gjort enkeltstående 
fund over kravværdien (glyphosat og et nedbrydningsstof 
af fludioxinil), mens der for stoffet 1,2,4-triazol er gjort 
adskillige fund over kravværdien. Resultaterne har dog 
ikke givet anledning til nye begrænsninger af de testede 
godkendte pesticider.
Af A.E. Rosenbom, S. Karan, N. Badawi, L. Gudmundsson, 
C.H. Hansen, J. Kazmierczak, C.B. Nielsen, F. Plauborg og  
P. Olsen (GEUS). Rapport, GEUS, februar 2019 (ISBN nr.  
78-87-7871-478-7). Læs mere på pesticidvarsling.dk

Udviklingen i pesticid-forbruget i Danmark målt med 
EU’s harmoniserede pesticidindikatorer 2011-2017
Rapporten beskriver udviklingen i pesticidforbruget i  
Danmark for perioden 2011-2017, målt med EU’s to  
harmoniserede risikoindikatorer for pesticider, HRI 1  
(solgte mængder aktivstoffer) og HRI 2 (antal dispen- 
sationer givet til pesticidmidler). Formålet med de  
harmoniserede risikoindikatorer er at følge udviklingen  
i reduktionen af miljø- og sundhedsrisici fra anvendelse  
af pesticider.
Af Miljøstyrelsen, Orientering nr. 36, februar 2020  
(ISBN nr. 978-87-7038-142-0). Læs mere på mst.dk

Første massescreening af grundvandet er afsluttet
Miljøstyrelsen har gennemført den hidtil mest omfattende 
screening for pesticidstoffer i grundvandet. Screeningen 
skal ses som et supplement til grundvandsovervågningen 
(NOVANA) og til vandforsyningernes boringskontrol, hvil-
ket betyder, at eksempelvis DMS, desphenyl-chloridazon 
og 1,2,4-triazol ikke har været en del af massescreeningen, 
der omfattede i alt 415 pesticider og rester af pesticider 
fra 263 grundvandsovervågningsboringer fordelt i hele  
landet. Screeningen har ledt til enkelte fund af 11 forskel-
lige stoffer over drikkevandskvalitetskravet. Ingen af de  
11 stoffer over kvalitetskravet er i dag godkendt som  
pesticider i Danmark, mens tre af de 11 stoffer stammer 
fra sprøjtemidler, der aldrig har været godkendt i Danmark.
Nyhed fra Miljøstyrelsen den 20. februar 2020, læs mere på 
mst.dk

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt
Da amterne tilbage i 1974 fik til opgave at kortlægge vand-
ressourcerne i Danmark blev det nødvendigt at digitalisere 
DGU’s borejournaler og boringernes geografiske place-
ring, der dengang kun fandtes på papir. Artiklen beskriver 
de første år med digitalisering og arealplanlægning, og 
med udgangspunkt i Århus Amtskommune bringer forfat-
teren os gennem historien om borearkivets digitalisering 
og den første hydrogeologiske kortlægning.
Af R. Thomsen (emeritus, GEUS), Vand & Jord nr. 3,  
september 2019, s. 107-110 (ISSN 0908-7761).
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http://pesticidvarsling.dk/wp-content/uploads/Rapporter/2017/Det-danske-sammendrag-af-VAP-rapport-2018-web.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-142-0.pdf
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/feb/resultatet-af-massescreening-af-grundvand-2019/
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5. Andet

Ny hjemmeside gør det let at få viden  
om miljøets tilstand   
Miljøstyrelsen har lanceret en ny hjemmeside: miljø- 
tilstand.nu, der formidler de nyeste resultater fra under-
søgelser og målinger over hele landet. Her kan man følge 
udviklingen de seneste år for f.eks. invasive arter, støj- 
forurening, drikkevand, temperatur og meget mere.  
Hjemmesiden afløser miljøtilstandsrapporterne, der hidtil 
er blevet udgivet hvert fjerde år. Formålet med digitalise- 
ringen har været at gøre den aktuelle viden bredere og 
lettere tilgængelig og give mulighed for hyppigere  
opdateringer af informationerne.
Nyhed fra Miljøstyrelsen den 15. november 2019,  
læs mere på mst.dk

Radon – den snigende dræber
Artiklen omhandler en COWI-undersøgelse af forhold  
omkring radoneksponering og brugeradfærd i danske 
hjem. Ved undersøgelsen blev der anvendt lidt over 100 
elektroniske radonmålere geografisk fordelt i 30 danske 
boliger i perioden februar 2018 til foråret 2019. Under- 
søgelsen viste, at ca. halvdelen af de undersøgte boliger 
var eksponeret højere end grænseværdien på 100 Bq/m3.  
Delforsøg med to gange daglig udluftning af hver 15 
minutters varighed udført i udvalgte boliger viste, at dette 
alene ikke var tilstrækkeligt til at nå under grænseværdien.
Af B. Hoffmark og T.V. Bote (COWI A/S), Teknik & Miljø nr. 
11, november 2019, side 32-34 (ISSN 1902-2654).

ATV-mødet ”Jordhåndtering” 
På mødet blev regelgrundlaget belyst med fokus på en 
række specifikke problemstillinger som udvalgte juridi-
ske spørgsmål, herunder hvornår/om jordforbedring kan 
kræve miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens  
§ 33, og praktiske erfaringer med jordflytningsbekendt- 
gørelsens styrker og svagheder. Derudover var der bl.a.  
fokus på de udfordringer, der kan være med flytning 
af jord indeholdende flygtige stoffer samt generelt om 
reduktion af mængden af overskudsjord.
Præsentationer fra ATV-mødet den 28. januar 2020,  
kan hentes på atv-jord-grundvand.dk

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/nov/ny-hjemmeside-goer-det-let-at-faa-viden-om-miljoeets-tilstand/
http://www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=88
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