TM 12015 – Grundkursus i jordforurening

Formål:

Her er kurset, mange har ventet på!!
I får et grundlæggende kendskab til
jordforureningsloven, til forureningers forekomst og
spredning i jord og grundvand samt sagsbehandling, især
tilladelser og påbud. Derved bliver I klædt på til at klare
de mest almindelige (kommunale) opgaver inden for
jordforureningsområdet og har basis for at fordybe jer
yderligere i ”de særlige tilfælde”, når I støder på dem.

Målgruppe:

Kommunale, statslige og evt. regionale sagsbehandlere
inden for jordforureningsområdet med op til et par års
erfaring.

Sted:

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tidspunkt:

24.-25. februar 2020

Program:

Se nedenfor

Arrangører:

Tina Rømer, Glostrup Kommune, tina.romer@glostrup.dk
Lone Frederiksen, Odense Kommune, lhf@odense.dk

Deltagerantal:

Minimum 21 deltagere og maks. 35 deltagere

Pris:

EARLY BIRD
A-medlemmer kr. 2.995,-. B-medlemmer kr. 3.495,NORMALPRIS
Tilmelding efter den 9. januar 2020
A-medlemmer kr. 3.295,-. B-medlemmer kr. 3.795,-

Tilmelding:

Senest den 23. januar 2020. Tilmeldingen er bindende

TM 12015 - Grundkursus i jordforurening
Program for mandag den 24. februar 2020
Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 10.05

Ankomst og kaffe/the med rundstykker
Velkomst
v/Tina Rømer, Glostrup Kommune og Lone Frederiksen,
Odense Kommune
Regler, lovgivning mm
v/Lone Frederiksen, Odense Kommune

Kl. 10.05 – 12.00

Formål/hensigt med Jordforureningsloven – og lidt om
jord i Miljøbeskyttelsesloven
Kortlægning – formål og kriterier
Områdeklassificering – formål og kriterier
Tilladelser og dispensationer – hvilke hjemler findes (JFL
og MBL), hvad skal der gives tilladelse til?
Påbud - hvilke hjemler findes (JFL og MBL), hvad kan
man give påbud om, og til hvem kort om de væsentligste
domme/afgørelser
Standsningspligt og underretningspligt
Forvaltningsretslige principper – Proportionalitetsprincippet, officialprincippet og lighedsprincippet
Relateret bekendtgørelser/lovgivning: Jordflytning,
restprodukter og evt. andre, herunder samspil mellem
jordforureningsloven og byggeloven

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.00

Regler, lovgivning mm, fortsat . . .

Kl. 14.00 – 15.00

Hvordan spredes jordforurening og hvordan måler
man det?
v/Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon
Danmarks geologi – hvad består jorden i Danmark af
og hvad har det af betydning for spredning af en
jordforurening
Fysisk/kemiske egenskaber for forskellige stofgrupper
(herunder fasefordeling, spredning og nedbrydning)
Konceptuelle modeller for en typisk forurening med de
enkelte stofgrupper
Hvilken prøvetagning og analysemetode er god til hvilke
forureninger?
Prøvetagning i praksis – jord, vand og poreluft
Faldgrupper i forståelse af resultaterne

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffe/the pause med brød
Kl. 15.30 – 17.00

Hvordan spredes jordforurening og hvordan måler
man det?, fortsat . . .

Kl. 17.00 – 17.15

Opsamling, spørgsmål og evaluering

Kl. 17.15 – 18.30

Pause

Kl. 18.30 – 20.00

Middag

Kl. 20.00

Networking og socialt samvær

Program for tirsdag den 25. februar 2020
Kl. 08.00 – 09.00

Morgenbuffet

Kl. 09.00 – 12.00

Typisk forløb i en sag - hvordan gør man, hvad skal
man huske?
v/Tina Rømer, Glostrup Kommune samt
Lone Frederiksen, Odense Kommune
Tilladelser – gennemgang af en enkel case fra A til Z
Påbud – gennemgang af en enkel case fra A til Z
Procedure, risikovurdering, huskelister, vejledninger og
hjælpeværktøjer

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 15.00

Hvad har I lært (gruppearbejde)
v/Tina Rømer, Glostrup Kommune samt
Lone Frederiksen, Odense Kommune
Konkret case (udleveres på dagen)
Spørgsmål til diskussion i gruppen:
 Er baggrunden for tilladelse/påbud i orden?
Hvordan vil I få fat på de manglende oplysninger?
 Hvilken hjemmel vil I bruge til tilladelsen/påbuddet
– hvorfor?
Hvorfor er det den bedste hjemmel?
 Hvad vil I sætte vilkår om?
Hvorfor?
 Hvad forudser I af udfordringer fremadrettet i
denne sag?
Hvorfor?
Fremlæggelse af gruppens diskussioner i plenum

Kl. 15.00 – 15.30

Opsamling, evaluering og tak for denne gang

