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KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om 
indberetning af jordforureningsdata
KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om indberetning af 
jordforureningsdata. Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til 
udkastet.

Udkastet er en udmøntning af ændringer af jordforureningsloven i 2010 og 
2013. Udkastet omfatter Regionernes registrering af 
jordforureningsoplysninger i DKJord og kommunernes indberetninger af 
jordforureningsoplysninger i forbindelse med DIADEM-projektet (digital 
adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel).

KL har ingen bemærkninger til kapitel 2 og 3, der vedrører regionernes 
opgaver.

Helhedsindtryk
KL er meget positive overfor en udfasning af den semi-automatiske løsning 
(SAL) på jordforureningsområdet i DIADEM (Digital adgang til 
oplysninger i forbindelse med ejendomshandel). KL har derfor en stor 
interesse i, at der udarbejdes et godt grundlag for dette arbejde og ser 
kommunernes aktive medvirken som væsentlig.

Det er derfor vigtigt at have for øje, at modellen skal sikre en god faglig og 
administrativ løsning med de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger med 
vægt på en enkel administration og minimering af ressourceforbruget. Da 
bekendtgørelsen omfatter de kommunale forpligtelser er det vigtigt, at 
bekendtgørelsen kun sætter krav om de nødvendige oplysninger. 
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Efter udsendelse af udkastet i høring har der været en god dialog mellem 
KL og MBBL og MST, hvor der arbejdes frem mod en fornuftig løsning, 
hvor flere af nedenstående bemærkninger er imødekommet.

Dette høringssvar redegør for KL’s sekretariats bemærkninger til udkastet. 

Vi skal bede om, at de ændringer af bekendtgørelsen som nærværende 
høring, og ovennævnte dialog mellem KL, MBBL og MST resulterer i 
sendes i en fornyet høring i KL, for at sikre enighed om, hvordan den 
semiautomatiske løsning kan nedlægges på dette område.

Generelle bemærkninger
De væsentligste bemærkninger er oplistet herunder. Der enkelte punkter er 
efterfølgende beskrevet mere detaljeret.

 Tidsplanen er urealistisk. Der er ikke opnået klarhed over 
definitioner af de enkelte registreringskrav og den tekniske løsning 
er ikke på plads.

 Bagudrettet registrering er meget ressourcekrævende.
 Påbud bør kun registreres ét sted - igangværende påbud under JFL 

§§ 40og 41-påbud bør derfor udgå fra krav om tinglysning og 
indføres som en del af DAI-løsningen.

 Der skal ske en afklaring af ”anden viden om lettere forurenet jord” 
før feltet eventuelt bliver obligatorisk.

Derudover har KL en række mere tekniske/detaljerede bemærkninger, som 
også er gennemgået nærmere herunder.

Tidsplanen er urealistisk

Der er ikke opnået klarhed over definitioner af de enkelte registreringskrav 
og den tekniske løsning er ikke på plads.

KL foreslår derfor, at der arbejdes frem mod at etablere den tekniske 
løsning hurtigst muligt og dermed med mulighed for frivillig registrering 
frem mod en fastlagt dato – og fastsætte krav om fremadrettet registrering 
med en tilpas lang indkørselstid til at kommunerne kan lære systemet at 
kende. Her vil det være nødvendigt med en kommunikationsindsats og 
vejledning, så kommunerne lærer systemet at kende og kan indrette deres 
procedurer derefter.

Bagudrettet registrering er meget ressourcekrævende

Bekendtgørelsen lægger op til, at registreringen også skal ske bagudrettet. 
Dermed at alle verserende sager skal fremfindes i kommunerne og indtastes 
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i systemet. Dette vil være et meget omfattende arbejde og kræve væsentlige 
ressourcer i kommunerne.

Kravene om registrering vil i praksis betyde, at stort set alle § 8 tilladelser 
vil være registrerede på ubestemt tid, også selv om vilkårene er 
dokumenteret opfyldte på etableringstidspunktet, da der ofte er 
længerevarende vilkår.

Ligeledes vil det kræve mange ressourcer at gennemgå afsluttede sager for 
eventuelle oplysninger om lettere forurening. Desuden er kriterierne for 
lettere forurening ændret/lempet over tid, hvorfor det også kan kræve nye 
vurderinger i ellers afsluttede sager.

Tidsplanen er derfor helt urealistisk.

Eventuelle krav om bagudrettet registrering bør derfor afvente en afklaring 
af opgavens omfang og dermed en afklaring af eventuelle økonomiske 
konsekvenser. KL’s sekretariat vil derfor opfordre til, at krav om 
registrering i første omgang sker fremadrettet med en mulighed for, at 
kommunerne frivilligt kan indtaste det bagudrettede. Løsningen bør kunne 
understøtte de kommuner, som vælger at registrere det bagudrettede.

Påbud bør kun registreres ét sted

I udkastet til bekendtgørelse skal verserende påbud efter JFL §§ 40og 41 
ikke indberettes gennem DAI. Disse er udover § 48 de mest almindelige 
påbud. 

Der bør arbejdes frem mod, at de oplysninger, der i dag tinglyses (§40 og 
§41 påbud samt længerevarende vilkår i §8 tilladelser), kan videregives i det 
samme system, som oplysningerne efter denne bekendtgørelse. Set fra et 
borgersynspunkt kan det være forvirrende, at nogen oplysninger tinglyses, 
mens andre fremgår af Arealinformation og/eller DK-jord. Desuden er det 
uhensigtsmæssigt for arbejdsgangene, at oplysninger om jordforurening skal 
indberettes og søges i flere systemer.

Anden viden om lettere forurenet jord

Kommunen har oplysninger om lettere forurening fra jordflytninger, 
undersøgelser og restforureninger og dermed kun fragmentarisk viden og 
ikke viden om udbredelsen.

Krav om registrering af anden viden om lettere forurenet jord kan tidligst 
komme på tale, når dette er afklaret nærmere.
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Tekniske/detaljerede bemærkninger

Registreringen af oplysningerne som knyttet til et polygon i DAI giver god 
mening for § 8-tilladelser, men er måske lidt mindre oplagt for påbuddene. 
Det bør afklares, hvordan man fx. afgrænser et polygon til et 
undersøgelsespåbud, hvor forureningsudbredelsen endnu er ukendt? 

I § 8 stk. 1, pkt. 1 bør det præciseres, at det også gælder anlægsarbejde, idet 
§ 8 i jordforureningsloven omfatter både ændret arealanvendelse (stk. 1) 
OG bygge- og anlægsarbejde (stk. 2). 

§8 stk. 1, pkt. 2. Der mangler en definition på længerevarende vilkår, der 
fortsat skal efterleves. Længerevarende vilkår kan være 
ventilationsløsninger, men også afdækning af forurenet jord med ren jord 
eller fast belægning. Længerevarende vilkår bør omfatte disse tilfælde, fordi 
afdækningen skal opretholdes og vedligeholdes. 

§8 stk. 2. Forholdet til stk. 1 bør præciseres. Dækker paragraffen over andet 
end pligt til offentliggørelse og vedligeholdelse af data. Hvad er 
kommunens ansvar, hvis DIADEM ikke virker?

§8 stk. 3: ”påbuddets nærmere indhold” er en noget svævende formulering. 
Omfanget bør konkretiseres og begrænses, så det ikke bliver noget, der 
vokser med tiden, men kun de allermest nødvendige oplysninger (fx type af 
påbud og hjemmel). Det vil være tilstrækkeligt at oplyse, om hjemlen på 
påbuddet med en beskrivende tekst (og den pågældende §), som er til at 
forstå for almindelige mennesker.

§8 stk. 4: Det vil ikke i alle tilfælde være realistisk at sikre samtidighed ved 
meddelelse af påbud efter kap. 5, herunder § 48 påbud og offentliggørelse 
på Danmarks Miljøportal. Ved akutte forureninger skal der handles hurtigt, 
dvs. varsel/påbud vil blive prioriteret før indberetning, som kan komme til 
at vente afhængigt af, hvad der i øvrigt foregår i perioden.

Med venlig hilsen

Bjarke Tveterås Tind
Konsulent
Kontoret for Teknik og Miljø
KL


