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TEMA 

NATUR & MILJØ

NR. 5 MAJ 2020 STADS- OG HAVNEINGENIØRENÅRGANG 120

GRAND SOLUTIONS 
- STORT, GRØNT, RUNDT

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S

VANDVÆRKER PÅ DEN  
GRØNNE BØLGE

DANMARKS  
MILJØPORTAL  
LANCERER:
NY STRATEGI NATUR  

I BYEN
TI METODER  

TIL KOMMUNERNE
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NATUR & MILJØ

DEN NYE VIRKELIGHED 
EFTER HP14-REGLERNE 

I 2018 gjorde EU det obligatorisk 
at anvende HP14 økotoks-kri-
terier ved klassificering af far-
ligt affald. Det er således ikke 

længere op til de enkelte kommu-
ner alene at afgøre, om HP14 skal 
lægges til grund for klassificering 
af farligt affald. 

Det nye regelsæt har medført en 
mere kompliceret og mere tids-
krævende jordhåndteringsproces, 
idet der hersker usikkerhed blandt 
myndigheder omkring, hvornår jor-
den er farligt affald, og om hvilke 
regelsæt, der er gældende. Blandt 
selve jordmodtagerne er mange 
usikre på, hvordan jorden katego-
riseres, og om jorden må modtages 
indenfor virksomhedens miljøgod-
kendelse. Vognmænd er usikre på, 
om jord som farligt affald også kan 
være farligt gods. Og ikke mindst 
er bygherren usikker på, om HP14 
reglerne kan være fordyrende og 
forsinkende for et aktuelt projekt.

Sådan betegner projektchef 
Lars Overgaard hos DGE den nye 
virkelighed efter indførelsen af 
reglerne, idet han som rådgiver har 
oplevet udviklingen og de mange 
problemstillinger og konsekvenser 
på tætteste hold. Eksempelvis er 
det i dag blevet sværere at få en 
§19-tilladelse og finde godkendte 
modtageanlæg til farligt affald. 

- I løbet af de senere år er der 
kommet et stigende fokus på, at 
jord kan være affald og derfor skal 
håndteres efter affaldsreglerne, 
og vi oplever faktisk, at det er fra 
alle sider, at man ikke ved, hvordan 
man skal forholde sig i mange af 
sagerne, siger Lars Overgaard. Han 

De nye HP14-regler for jordhåndtering 
er for længst trådt i kraft. Dog mangler 
der stadig klare retningslinjer 
for, hvordan lovgivningen skal 
håndteres. Det er meldingen fra 
miljøfirmaet DGE, der efterlyser 
et bedre forvaltningsgrundlag og 
klassificeringsmetoder, der kan 
fungere i praksis.

Nye regelsæt har medført en mere kompliceret og mere tidskrævende jordhåndterings-
proces, idet der hersker usikkerhed blandt myndigheder omkring, hvornår jorden er farligt 
affald, og om hvilke regelsæt, der er gældende.

efterlyser derfor klare retningslin-
jer for, hvordan den nye HP 14-lov-
givning skal håndteres og ikke 
mindst nye værktøjer hertil. 

- Det eneste værktøj, vi har p.t., 
er DAKOFA-listen, hvor der på sid-
ste side er udarbejdet et diagram 
for, hvordan kulbrinteforbindel-

ser og til dels PAH’er håndteres. 
Oven i det skal vi også have styr 
på tungmetallerne, og her skal 
der både summeres for indholdet 
af flere metaller og tages hensyn 
til, om det f.eks. er zinkoxider 
eller zinkchlorid-forbindelser, når 
jorden skal kategoriseres. Klassi-

TEKST /  
RUNE BYRIEL

Kommunikationschef,  
DGE 
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DU BIDRAGER DERIGENNEM 
OGSÅ TIL BRANCHENS  
FORTSATTE VIDENSDELING 
GENNEM MAGASINET

TEKNIK & MILJØ

ANLÆGSLOFTET 
ER FJERNET

SÅ DET ER NU DU 
SKAL HAVE FAT I 
VORES LÆSERE!

kontakt@vendemus.dk

Er du interesseret i at høre mere, så 
kontakt Vendemus på 72 22 70 80 
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ENERGI,  

DIGITALISERING  

& RESSOURCER

NR. 1 
JANUAR 2020

STADS- OG HAVNEINGENIØREN

ÅRGANG 120

HURTIG  

OG PRÆCIS  

KORTLÆGNING  

MED DRONER

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S

DET  

GRØNNE  

INDKØB

- KOMMUNERNES 

STORE 

KLIMAMUSKEL

INTERNE  

HØRINGER  

SAT I DIGITALT 

SYSTEM

IOT PÅ TVÆRS  

AF KOMMUNER 

– DET ER DER POTENTIALE I
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TEMA 

PLANLÆGNING

NR. 2 FEBRUAR 2020 STADS- OG HAVNEINGENIØRENÅRGANG 120

KL’S INDSPIL  
LÆGGER OP TIL  

PARADIGMESKIFTE  
PÅ LANDET

FAGGRUPPEKONFERENCE  
– MED FAGLIGHEDEN I FOKUS

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S

BEHOV FOR 
GRUNDIGT  

SERVICETJEK 
AF KLAGESAGS-

BEHANDLING

Dansk  
Byggeri:

FREMTIDENS 
PLANLOV  

BØR VÆRE 
KLIMAVENLIG  

OG DIGITAL
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LEDELSE OG KOMPETENCE

NR. 3 MARTS 2020

STADS- OG HAVNEINGENIØREN

ÅRGANG 120

LEDELSESSPÆND  OG BEHOV FOR NYTÆNKNING

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S

KULTURANALYSE  
I ESBJERG SKAL GIVE SELVINDSIGT

DEN HEMMELIGE LEDER ER UUNDVÆRLIG
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TEMA KYST, HAVNE & HAVMILJØ

NR. 4 
APRIL 2020

STADS- OG HAVNEINGENIØREN

ÅRGANG 120

VINDEVENTYR  
I HAVNENE

- DANSKE HAVNE  
OPLEVER ET  
BOOST FRA 

HAVVINDMØLLE- 
PARKERNE

KVALITETSLEDELSE  

I BYUDVIKLINGKL-UDSPIL OM  
KLIMATILPASNING 

KRÆVER POLITISKE  

OG PRAKTISKE LØSNINGER

FRIVILLIGE HOLDER  

STRANDENE PÅ FANØ RENE

Dit branchemagasin fra TechMedia A/S
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ficeringen af den enkelte analyse 
kommer derfor til at tage meget 
lang tid og bliver meget lidt ope-
rationel, ligesom det stiller helt 
andre krav til vores analysepak-
ker, end dem som anvendes ved 
jordhåndtering i dag, siger Lars 
Overgaard. Han ser særligt en stor 
udfordring i, at forurenet jord i 
langt højere grad bliver betegnet 
som farligt affald efter de nye HP 
14-regler. 

- For eksempel skal der ”kun” 
en blykoncentration på 2.500 mg/
kg TS, før jorden bliver til farligt 
affald. Det er både meget dyrt for 

bygherren og ofte ikke bæredyg-
tigt, siger han og tilføjer, at der 
i dag er stor forskel på, hvordan 
kommunerne håndterer jord, som 
er farligt affald, hvilket også gør 
det endnu mere vanskeligt at navi-
gere i for bygherren.

DE RETTE VÆRKTØJER  
KAN ÆNDRE PÅ 
VIRKELIGHEDEN

Lars Overgaard efterlyser derfor 
både en tilpasning af analyserap-
porter til HP14 og en håndgribelig 
og brugbar liste over grænsevær-
dier for, hvornår jord bliver farligt 
affald – gerne sammenkoblet med 
Miljøstyrelsens liste for kvalitets-
kriterier for jord og grundvand. 
Han ser også behovet for et værk-
tøj til vurdering af analyseresul-
tater, som tager højde for både 
reglerne i jordflytningsbekendtgø-
relsen og affaldsreglerne, herun-
der HP14. Desuden skal der være 
flere modtageanlæg og nyttiggø-
relselsprojekter for jord, som er 
farligt affald. 

- Hvis de foreslåede tiltag bliver 
implementeret, er jeg overbevist 

Lars Overgaard, projektchef hos DGE, 
efterlyser klare retningslinjer for, hvordan 
den nye HP 14-lovgivning skal håndteres - 
og ikke mindst nye værktøjer hertil. 

Vi oplever faktisk, at det er 
fra alle sider, at man ikke 
ved, hvordan man skal 
forholde sig i mange af 
sagerne. 

 
- Lars Overgaard, projektchef, DGE

om, at vi vil få elimineret mange 
af de nuværende misforhold mel-
lem analysemetoder og -parame-
tre. Det vil kunne skabe en mere 
ensartet, nemmere og hurtigere 
jordhåndteringsproces, som for-
håbentlig vil komme alle parter til 
gavn. 




