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Mange store bygge-og anlægsprojekter er i gang i hele landet. Det offentlige investerer i
infrastruktur og byggeri af nye sygehuse, men også erhvervsbyggeri og privat boligbyggeri er i
vækst. Med bygge- og anlægsprojekterne følger produktion af overskudsjord, som er mere eller
mindre forurenet. Jorden havner mange steder: opfyld af havne, deponering i råstofgrave, på
landbrugsjord, i støjvolde osv. Nogle projekter er måske mere kreative end andre.
Håndtering af jord er reguleret af flere regelsæt med forskellige accept- og grænseværdier samtidig er der mange forskellige aktører på området, som gør det vanskeligt at få overblik.
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Faglig tilrettelæggelse
Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun, djur@bechbruun.com
Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland, hmjes@regionsjaelland.dk
Civilingeniør Jens Aabling, Miljøstyrelsen, jeaab@mst.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Emne
Mange store bygge-og anlægsprojekter er i gang i hele landet. Det offentlige investerer i
infrastruktur og byggeri af nye sygehuse, men også erhvervsbyggeri og privat boligbyggeri er i
vækst. Med bygge- og anlægsprojekterne følger produktion af overskudsjord, som er mere eller
mindre forurenet. Jorden havner mange steder: opfyld af havne, deponering i råstofgrave, på
landbrugsjord, i støjvolde osv. Nogle projekter er måske mere kreative end andre. Håndtering af
jord er reguleret af flere regelsæt med forskellige accept- og grænseværdier - samtidig er der
mange forskellige aktører på området, som gør det vanskeligt at få overblik.
Ved mødet vil vi diskutere, om det er de smarteste og mest langsigtede løsninger, der vælges?
Hvordan får vi mest miljø, genbrug og fair konkurrence ud af håndteringen af overskudsjord?
Vi får præsenteret eksempler fra dagligdagen fra ”jordproducenter”, fra kommuner og fra
regioner. Miljøstyrelsen ønsker at forenkle regelsættet og øge genanvendelsen. Vi håber, at
mødet vil give jer god lejlighed til at fremkomme med jeres anbefalinger til Miljøstyrelsens
videre arbejde med dette.

10.00 – 10.10 Jord som en ressource – alt det vi kan, gør og burde gøre (Praksis, barriere, m
v/ civilingeniør Jens Aabling, Miljøstyrelsen
10.10 – 10.35 Gode løsninger ved indbygning af overskudsjord ved vejprojekter
v/ civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet
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10.35 – 11.50 Jord i balance
v/ kontorchef Jens Nejrup, KMC Nordhavn, Københavns Kommune
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.40 Hvad vil Miljøstyrelsen?
v/ funktionsleder Niels Bukholt, Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen

11.40 – 12.20
Hvad kan vi lære af projekt ”Bæredygtig jordhåndtering”?
Hvordan kommer vi videre mod cirkularitet?
v/ projektchef Graves B. Simon, Bygherreforeningen, og chefkonsulent Jens Gregersen, Region Hoveds
12.20 - 12.30
Diskussion og opsamling

12.30 – 13.30 Frokost
Cases
Ordstyrer: Hanne Møller Jensen
13.30 – 13.55 Jord på landbrugsarealer – er det hensigtsmæssigt?
v/ specialkonsulent Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune
13.55 – 14.20 Håndtering af overskudsjord set fra en kommunal vinkel
v/ gruppeleder Bo Utoft, Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord, Århus Kommune
14.20 – 14.45 Deponering af jord i råstofgrave, de seneste afgørelser
v/ partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun
14.45 – 15.00 Pause
Hvad med miljøbeskyttelsen?
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15.00 – 15.25 Miljøbeskyttelse ved håndtering af overskudsjord, hvad skal der til? (risikobereg
v/ chefkonsulent Jacqueline Falkenberg, NIRAS
15.25 – 15.50 Samlet diskussion, behovet for nationale jordkvalitetskriterier, kategorier,
IT værktøjer m.m.
15.50 – 15.00 Afrunding

Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ”early bird” tilmelding senest 29. december 2017
Kr. 2.995 excl.moms ved tilmelding efter 29. december 2017

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under de
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding bedes foretaget senest 29. december 2017 for early bird registrering og ellers 18. janu
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