
Titeldias med kant 

Indsæt TITEL og EMNE 

1. Klik på fanen INDSÆT i topmenuen  

2. Klik på Sidehoved og Sidefod 

3. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT TITEL 

og indsæt din TITEL-tekst 

4. Dobbeltklik i feltet med INDSÆT EMNE 

og indsæt din EMNE-tekst 

5. Vælg Anvend på alle 

Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

JORDFORURENINGSLOVEN 

2018 
Jordforureningsloven set fra kommunernes synsvinkel – hvad der virker, og hvad der kan 

gøres bedre. 

 

Chefkonsulent Lars Kaalund, KL 

Formand for ENVINA’s jordforureningsgruppe, Tina Rømer, Glostrup Kommune 
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http://www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=348:jordforureningsloven-2018&catid=1:modeprogram&Itemid=50
http://www.atv-jord-grundvand.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=348:jordforureningsloven-2018&catid=1:modeprogram&Itemid=50


Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Kommunale synspunkter 

› Det gode samarbejde med regionerne 

› §8 om byggeri på forurenede grunde 

› Uklarheder i definitionerne 

› Om påbud efter JFL §48 

› Kunne man måske….. 

 

 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Samarbejde med regionerne 

› Regionerne og kommunen har et fælles mål – 

beskyttelse af mennesker og miljø – det virker. 

 

› Byggesager og JFL § 8 hænger sammen via en 

indgang for bygherrer - det virker. 

 

› Indeklima er en udfordring, for både regionernes 

eksperter og kommunernes byggesagsbehandlere, 

samarbejdet er vigtigt og udfordrende. 
 

 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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§8 og byggeri på forurenede grunde 

› Sagsbehandlingstiden af byggesager rasler ned, 

kommunerne koordinerer, regionerne bakker op. 

 

› Reglerne udfordrere bygherrerne. 

 

› Stop i byggeriet ved vurdering af dokumentations 

prøver - en udfordring for alle. 

 

› KL igangsætter, sammen med KTC og ENVINA, med 

inddragelse af regionerne og byggeriets parter, en 

revision af den 10 år gamle §8 vejledning. 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Mindre godt 

› Vi efterlyser klare definitioner af skellet mellem 

”forurenet jord” og ”affald”. 

 

› Der er ikke god sammenhæng mellem 

jordkvalitetskriterierne og sikkerhed for, at der ikke er 

risiko for grundvandet. 

 

› § 72b – Svært at administrere 
 
 
 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Om påbud til tankejere 

› § 48. For olieforureninger, der konstateres …. kan 

miljømyndigheden, jf. § 39 …. meddele ejere af 

olietanke,.. påbud om afgivelse af oplysninger og 

udførelse af undersøgelser …. og om at fjerne den 

konstaterede forurening og genoprette den hidtidige 

tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende 

foranstaltninger 

 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Om påbud til tankejere - fortsat 

› Det er en meget stor udfordring for de private 

tankejere, de kan blive ruineret af denne 

bestemmelse. 

 

› Spørgsmålet er hvor langt det er rimeligt at forfølge 

sagen, og presse borgerne ud i økonomiske 

problemer? 

 

› Kunne staten måske indlægge en linje for det rimelige 

niveau? 
 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Åbne spørgsmål/forslag 

› Vejarealer er reguleret direkte i lovgivningen, men 

hvad med banearealer? Bør de falde ind under de 

samme regler? Mest problematisk ved jordflytning fra 

banearealer i landzone (uden for 

områdeklassificering) 

› Tinglysning af påbud. Kunne det registreres i et 

nationalt register (i lighed med registrering af 

kortlægninger). Det ville være en noget nemmere 

proces. 
 



Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

Agenda med kant 

Punktopstilling 

Niveau 1-2 = Punktopstilling 

Klik på TAB-tasten én gang  

for at få niveau 2  

Tryk ENTER for ny linje 

Brug SHIFT+TAB-tasterne  

for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og 

Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-

typografierne 
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Åbne spørgsmål/forslag - fortsat 

› Der sker ikke tilstrækkeligt genbrug af jord. Men er det 

genanvendelsesprojekter – eller er det primære formål 

billig bortskaffelse? 

 

› Se samtidig på reglerne for brug af jord til 

jordforbedring i landbruget, hvornår har det 

dyrkningsmæssig gavn – hvornår er det deponi? 
 
 



Kapitel med farvet baggrund 

 

Kapiteldias anvendes  

som skilleark i forhold til  

oplæggets emner 

Skriv kapitelnummer i 0X /  

og indsæt overskriften for kapitlet 
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TAK FOR ORDET 



Tekst eller grafik 

Tekst og punktopstilling 

Niveau 1= Underoverskrift 

Klik på TAB-tasten én gang for at få  

Niveau 2 = Almindelig tekst  

Klik på TAB-tasten én gang til for at få 

Niveau 3-5 = Punktopstilling  

Tryk ENTER for ny linje. Brug SHIFT+TAB-

tasterne for at komme tilbage 

Alternativt kan Forøg og Formindsk 

listeniveau bruges til at hoppe mellem  

tekst-typografierne 

Vælg layout/design 

1. Højreklik på slide i venstre side  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Alternativt kan du vælge layout direkte under 

knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide 

 

JORDFORURENINGSLOVEN 2018 
L

A
R

S
 K

A
A

L
U

N
D

 K
L

 


